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Beställning SMS Tjänster 
 

 

Instruktioner 
Vänligen fyll i nedan information och skicka till content-support@sergel.com. Fält markerade med 

asterisk(*) är obligatoriska. 

 

 

Kundinformation 

Företagsnamn Lunds universitet Referens * 

Kundnummer 10126r E-mail * 

Orderdatum YYYY-MM-DD *r Avdelning/ 

institution 

* 

Kostnadsställe *   

 

 

Kontaktinformation för driftsinformation 
Denna eller dessa personer kommer att erhålla information kring driftstörningar och planerat underhåll. För att lägga till 

flera personer, kopiera tabellen och lägg till information för en person per tabell. 

 

Namn  * 

E-mail   * 

Mobil  * 

Primär kontaktväg E-mail/SMS/Telefon (endast för Guldsupport) 

 

MT SMS/Skicka SMS (SOAP/Webservices) 
Fyll i nedan sektion om ni avser att skicka SMS från ett system via ett API. 

 

Tillåtna IP-nummer 1   * 

Handset leveransrapporter 

URL2 

 

Bulk leveransrapporter URL3  

(
1
 IP-nummer på avsändande server som skall öppnas I Sergels SMS plattform) 

(2
 Handset leveransrapporter är valfria och är skickade som XML post till den angivna URL:en t.ex. 

http://www.test.com/report.php ) 

(3
 Bulk leveransrapporter är liknande 2 men används för stora sändningar och visar endast om meddelandet nått 

mobiloperatörens SMSC) 

 

 

MT SMS/Skicka SMS (SMPP) 
Fyll i nedan sektion om ni avser att skicka SMS from ett system via SMPP API. 

 

Tillåtna IP-nummer 1   * 

Handset leveransrapporter 

URL2 

JA/NEJ 

(
1
IP-nummer på avsändande server som skall öppnas I Sergels SMS plattform) 

(2
 
2
 Handset leveransrapporter är valfria och skickas som en XML på den aktiva SMPP kopplingen) 
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MO Keywords/Premium MT  
Kontakta content-support@sergel.com för att få information kring att ta emot SMS och fyll sedan in nedan sektion.  

 

Kortnummer MO 

MT 

SMS 

MMS 

 

MO Nyckelord Tariff Moms SMS svar 

(optional) 

       
 (Alla nyckelord är case-insensitive, Tariff kan sättas från1 SEK till 500 SEK) 

 

Slutanvändarfaktura information 
För SMS-betalningar behövs kontaktinformation för tjänsten som debiteringen avser. 

 

Support telefon  * 

Support e-mail   * 

Support web  * 

 

 

MO SMS/Ta emot SMS 
Fyll i nedan sektion om ni planerar att ta emot SMS i ett system. 

 

SMS Delivery URL  http:// * 

 

Webapplikationer 

Välj en webbapplikation (dubbelklicka på rutorna) 

 SMS Composer 

 SMS Inbox 

 Emergency 
 

 

Konto namn  

 

  Username Role* Default sender 

Användare 1    

Användare 2    

Användare 3    

    
 *Kommer att sättas av Sergel   

 

Email2SMS 
Fyll i nedan sektion om ni planerar att skicka e-mail som skall levereras som SMS. Ange IP-nummer på den avsändande 

SMTP- servern som skall tillåtas använda tjänsten. Ange även e-post eller domän som skall tillåtas skicka email som SMS. 

 

SMTP IP-nummer  * 

E-mail adress  * 
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