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1. INTRODUKTION

Push er et kommunikations-værktøj, hvor man kan sende SMS’er til sine permissi-
ons. En „permission“ er en tilladelse afgivet af en person, så man må sende en SMS 
til personens mobilnummer. En permissiondatabase er en database/liste, hvor man 
opbevarer alle ens permissions.
Man kan sende SMS’er til en permissiondatabase man har oprettet i modulet Per-
mission, til en liste lavet som Excel eller CSV fil, eller sende til ét eller flere enkelte 
numre som tastes manuelt. 
Hvis man benytter Permissionmodulet, kan man yderligere vælge at sende til et 
segment af databasen. Selve segmentet laves i Permissionmodulet inden udsen-
ding. 

Husk, at man altid skal kunne afmelde sig at modtage SMS. Dette gøres lettest ved 
et afmeldingskeyword, der enten er sat op til den permissiondatabase man sender 
til (såfremt man bruger permissiondatabase), eller opsamler afmeldinger i SMS 
Inbox og sørger for at fjerne de numre fra sin liste før næste gang man sender SMS 
ud. 

2. PUSH

Med Push kan man sende SMS’er til sine medlemmer, abonnenter, kunder, medar-
bejdere osv. Man kan opsætte og udsende SMS, når man har lyst. Under forsiden 
for Push kan man se Fremtidige og Udsendte beskeder. Man kan oprette nye push 
(SMS-udsendelser), redigere eksisterende push samt se statistik, fejlmeldinger mm. 

2.1 Fremtidige 
Alle push, som ikke er sendt ud endnu, vil stå i en liste under Fremtidige. »
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1.  Titel: internt navn på pushet. Giv pushet et sigende navn, så man kan genkende 
det senere fx “Tilbud 25% på alt tilbehør”

2.  Sendetidspunkt: dato og tidspunkt for, hvornår push sendes ud. Sendetids-
punkt vil fortsat være gemt på pushet, når det er sendt ud

3.  Est. antal: estimeret antal af hvor mange pushet sendes ud til. Sendes der ud til 
en permissiondatabase vil tallet opdateres i forhold til til- og afmeldinger i den 
pågældende database (og segment).

 a.  Ved tryk på pilene ved siden af tallene, opdateres tallet

4.  Handlinger
 a.  Redigér:
  i.  Redigér push fra database: gå til 2.4.1 “Eksisterende database“
  ii.  Redigér push fra fil: gå til 2.4.2 “Upload fil“
 b.  Klon: kopier opsætningen for det eksisterende push. Alt på nær sendetids-

punkt vil være ens. Alt kan redigeres 
  i.  Klik på klon ikonet (to papirark) under handlinger ved pushet
  ii.  Navngiv det nye push
  iii.  Tilpas pushet fx hvilket permissionsegment der sendes til
  iv.  For mere info om redigering, se 2.4.1 og 2.4.2
 c.  Slet: man kan slette et push man har sat op ved at trykke på skraldespanden 

og bekræfte

»
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2.2 Udsendte
Udsendte giver et overblik over alle de push, der er blevet sendt ud. 

1.  Søg: tryk på forstørrelsesglasset og indtast navnet på pushet, som man vil søge 
efter

2.  Opret nyt push: gå til 2.4 for at se hvordan man opretter eller redigerer et push

3.  Dato: under Udsendte beskeder er der i øverste højre hjørne to datoer. En start- 
og en slutdato. Alle push der ligger indenfor disse datoer vises i listen. Klik på en 
af datoerne for at ændre datointerval for udsendte push. 

4.  Titel: det interne navn man har givet SMS-udsendelsen

5.  Udsendelsestidspunkt: tidspunkt for hvornår SMS’en er sendt ud

6.  Sendt: antal SMS’er der er sendt, ud af hvor mange der skulle modtage SMS’en

7.  Leveret: antal SMS’er der er leveret ud af alle der er sendt 

8.  Handlinger:
 a.  (Pause): ved større udsendelser vil man kunne pause udsendelsen mens den 

er i gang. Knappen vil efter klik blive til en startknap, som derefter kan vælges 
for at starte pushet igen. Pauseknappen er ikke synlig resten af tiden.  Knap-
pen kommer frem som det første ikon under handlinger, før info-knappen.

»
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 b.  Information: Information giver et overblik over hvordan pushet er gået 
  i.  Titel: det interne navn, man har givet SMS-udsendelsen
  ii.  Udsendelsestidspunkt: dato og tidspunkt for, hvornår push er sendt ud
  iii.  Besked: her vil den udsendte SMS-tekst stå 
  i.  Antal: antallet af mobilnumre, der er sendt ud til 
  iv.  Fejl: her vil der stå hvor mange af de udsendte beskeder, der er fejlet - 

både antal og procent
  v.  Pending: antallet af modtagere der fortsat forsøges at levere SMS til 
  vi.  Fejlkilde: Grafikken viser via farvekoderne hvilke(n) fejl, hvis nogen, der 

er opstået ved udsendelse
»
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   º  Ukendt modtager: nummeret er ukendt hos teleselskabet. Num-
meret kan fx være opsagt

   º  Kunne ikke sende: beskeden har ikke kunne sendes. Det kunne 
fx være et problem i systemet eller undervejs ved udsendelse. 
Tag fat i Telia for at få mere at vide. 

   º  Timeout: opstår hvis teleleverandøren ikke kan levere beskeden 
til modtageren. Det sker fx ved at mobilen er slukket eller ikke 
har signal

   º  Andre fejl: der kan være flere årsager til at en SMS ikke er blevet 
sendt ud eller leveret 

  vii.  Download
   º  Log: download statistik på pushet inklusivt push-information og 

fejl-status 
   º   Fejl-log: download statistik der kun indeholder data på beske-

der, der er fejlet. Loggen har en tilhørende fejlkode, der indikerer, 
hvad der præcist er sket af fejl. For at se, hvad fejlkoderne bety-
der, se venligst: https://www.telia.dk/erhverv/produkter-og-ser-
vices/sms-manager/sms-manager-support/ 

 c.  Klon: kopiér opsætningen for det eksisterende push. Alt på nær sendetids-
punkt vil være ens. Alt kan redigeres 

2.3 Søg
I øverste højre hjørne kan man søge blandt push. Man søger ud fra titlen på pushet 
og man kan søge både på fremtidige under Fremtidige og på udsendte under Ud-
sendte beskeder.

2.4 Opret push besked
Når man vil oprette et nyt push kan man vælge mellem at sende et push til eksiste-
rende database, uploade en fil eller sende til enkelte numre. 

»
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2.4.1 Eksisterende database
Hvis man har en eksisterende database, kan man opsætte et push til mobilnumrene 
i denne database. 

 a.  Intern titel: internt navn på pushet. Giv pushet et sigende navn, så man kan 
genkende det senere fx “Tilbud 25% på alt tilbehør”. Navnet ændres ved at 
trykke på blyanten ved siden af defaultnavnet, øverst til venstre.

 b.  Generelt
  i.  Afsender: det firecifrede telefonnummer (shortcode) der bruges til at 

udsende beskeden, står her. Har man tilknyttet flere shortcodes vil man 
kunne vælge en af dem i dropdown menuen

   º  Alias: som default vil afsender på SMS’erne være den valgte 
shortcode. Ønsker man der skal stå noget andet, fx ens virksom-
hedsnavn, kan dette skrives her. Max 15 tegn kan benyttes

 c.  Modtagere
  i.  Permissiondatabase: her står der hvilken database der bruges til pushet. 

Har man flere databaser skal den rigtige vælges i dropdown menuen

»
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  ii.  Segment: ens permissiondatabase kan opdeles i segmenter på bag-
grund af den data man har på sine permissions. Disse segmenter kan 
vælges her i Push og altså kan man sende specifikke SMS’er til specifik-
ke segmenter. Man kan også sende til alle i ens permissiondatabase ved 
at vælge “Alle” 

  iii.  Antal modtagere: antallet af aktive permissions i permissiondatabasen 
eller segmentet vil stå her

 d.  Besked
  i.  SMS tekst: skriv den SMS-besked som skal sendes ud til permissions. 

Vær opmærksom på at visse specieltegn og emojis ikke understøttes. 
Test altid SMS’en for at sikre, at alt er som det skal være.

   º  Til højre for tekstfeltet er der en indikation (A) for, hvor mange 
karakter man har brugt til SMS’en og en indikation (brevet) for, 
hvor mange SMS’er det reelt udgør

  ii.  Flettefelter: Under SMS tekst-feltet er der indfletningsfelter. Alt efter 
hvilket modul der er tilknyttet kontoen, kan man indsætte data fra Per-
mission, links fra LinkTrack, unikke rabatkoder fra Voucher og kuponer 
fra Coupon.  

Tryk på det du vil flette ind fx Databasefelter og vælg præcis det du 
gerne vil sætte ind fra databasen fx Navn. Hvis nogen i permissiondata-
basen ikke har data i fx navn, kan man skrive noget ind i feltet ved “Hvad 
skal vises hvis X er tom?” som bliver brugt i stedet. Det kunne fx være 
“Fordelskunde”. Hvis man ikke ønsker at benytte en alternativ tekst, skal 
man lade feltet stå tomt. 
Når man har trykket ”Tilføj data” vil den data og evt alternativ tekst frem-
gå i SMS teksten. Man kan flytte rundt på flettefeltet så det står præcis 
i SMS’en, hvor man vil have det fx. Kære Kirsten/Fordelskunde. Vi har 
denne uge 25% rabat på alt tilbehør... osv

  iii.  Test-SMS: Der er mulighed for at sende en test-SMS. Tryk på knappen 
“Send test-SMS”

   º  Modtager: Skriv mobilnummer (inkl. 45) på den man skal sende 
testen til og tryk ”Send ”. Efterfølgende vil mobilnummeret mod-
tage SMS’en. Har man benyttet flettefelter fra permission vil data 
ikke fremstå i test-SMS’en man modtager

»
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 e.  Sendetidspunkt
  i.  Sendetidspunkt: dato og tidspunkt for udsendelse af pushet. Tryk på 

“Vælg dato” for at vælge dato og tid.

 f.  Gem: når man er færdig med opsætningen, trykkes der på Gem og pop-
up kommer frem, hvor man skal godkende pushet. Trykker man “Ja“ til at 
godkende, føres man tilbage til forsiden af Push, hvor det nyoprettede push 
fremgår. Pushet kan altid redigeres indtil det bliver sendt ud. 

2.4.2 Upload fil
Hvis man ikke har en database eller ikke ønsker at benytte en, kan man uploade en 
liste til push. Listen skal enten være i Excel- eller CSV-format. Listen skal indeholde 
mobilnummeret, og ønsker man at tilføje andet til SMS’en kan dette også tilføjes til 
listen.

»
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 a.  Intern titel: giv pushet et sigende navn. Du ændrer navnet ved at trykke på 
blyant-ikonet i øverste venstre hjørne

 b.  Generelt
  i.  Afsender: det firecifret telefonnummer (shortcode) der bruges til at 

udsende beskeden står her. Har man tilknyttet flere shortcodes vil man 
kunne vælge en af dem i dropdown menuen

   º  Alias: som default vil afsender på SMS’erne være den valgte 
shortcode. Ønsker man der skal stå noget andet, fx ens virksom-
hedsnavn, kan dette skrives her. Max 15 tegn kan benyttes

 c.  Modtagere
  i.  Send til: som default står feltet til at sende til danske numre. I dropdown 

menuen kan man vælge andre lande. Man kan sende SMS til alle lande 
i verden, men man betaler selvfølgelig en anden takst end i DK. Kontakt 
Telia hvis du vil sende til lande. der ikke allerede fremgår af dropdown 
menuen. Man kan kun sende til ét land af gangen via “Push fra fil”.

  ii.  Upload fil: klik på “Find fil” for at finde den Excel- eller CSV-fil som skal 
bruges til pushet

   º  Opbygning af fil: Her er et eksempel på hvordan Excel-filen skal 
være opbygget. Første kolonne skal altid være kaldet msisdn, 
efterfølgende kolonner kaldes det kolonnen indeholder fx navn, 
e-mail. Kolonne-navngivningen skal altid være med små bogsta-
ver.

   º  Upload: Tryk på upload når ønskede fil er valgt for at tilføje num-
rene til pushet

  iii.  Antal modtagere: antallet af mobilnumre der er i filen, vil stå her
 g. Besked:
  i.Besked: skriv den SMS-besked, som skal sendes ud til permissions i filen

»
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   º  Til højre for tekstfeltet er der en indikation (A) for, hvor mange 
karakterer man har brugt til SMS’en og en indikation (brevet) for, 
hvor mange SMS’er det reelt udgør

  ii.  Flettefelter: Under SMS tekst-feltet er der indfletningsfelter. Alt efter 
hvilket modul der er tilknyttet kontoen, kan man indsætte data fra Per-
mission, links fra LinkTrack, unikke rabatkoder fra Voucher og kuponer 
fra Coupon.  

Tryk på det du vil flette ind fx Tilføj voucher. Vælg den vouchergruppe du 
gerne vil indsætte rabatkoder fra. Rabatkoden vil blive tilføjet til SMS’en.
hvor mange SMS’er det reelt udgør

  iii.  Test-SMS: Der er mulighed for at sende en test-SMS. Tryk på knappen 
“Send test-SMS”

   º  Modtager: Skriv mobilnummer (inkl. 45) på den man skal sende 
testen til og tryk ”Send ”. Efterfølgende vil mobilnummeret mod-
tage SMS’en.

 h.  Udsendelsestidspunkt
  i.   Udsendelsestidspunkt: dato og tidspunkt for udsendelse af pushet. Tryk 

på “Vælg dato” for at vælge dato og tid.

 i.  Gem: når man er færdig med opsætningen, trykkes der på Gem og man føres 
tilbage til forsiden af Push, hvor det nyoprettede push fremstår. Man kan kun 
redigere beskeden og udsendelsestidspunktet for SMS’en. Såfremt man har 
ændringer i listen af modtager, er man nødt til at lavet et andet push.

»
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2.4.3 Send til enkelte numre
Skal man kun sende en enkelt eller et par stykker SMS’er du, kan man benytte den-
ne funktion. Man skriver manuelt de(t) mobilnumre ind som man skal sende SMS til.

1.  Intern titel: giv pushet et sigende navn. Du ændrer navnet ved at trykke på bly-
ant-ikonet i øverste venstre hjørne

2.   Generelt:
 a.  Afsender: det firecifrede telefonnummer (shortcode) der bruges til at ud-

sende beskeden står her. Har man tilknyttet flere shortcodes vil man kunne 
vælge en af dem i dropdown menuen

  i.  Alias: som default vil afsender på SMS’erne være den valgte shortcode. 
Ønsker man der skal stå noget andet, fx ens virksomhedsnavn, kan dette 
skrives her. Max 15 tegn kan benyttes

3.  Modtagere: 
 a.  Landekode: vælg hvilken landekode mobilnummeret har, som man vil sende 

SMS til. pr. automatik står den til Danmark (+45)
 b.  Mobilnummer: indtast mobilnummer i indtastningsfeltet

»
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 c.  Tilføj/fjern mobilnummer: tryk på plusset til højre for indtastningsfeltet for at 
tilføje flere mobilnumre. Tryk på minusset for at fjerne et nummer.

4.  Besked: 
 a.  SMS-tekst: skriv den SMS-besked der skal sendes ud til de indtastede numre
  i.  Til højre for tekstfeltet er der en indikation (A) for, hvor mange karakterer 

man har brugt til SMS’en og en indikation (brevet) for, hvor mange SMS’er 
det reelt udgør

 b.  Flettefelter: Under SMS tekst-feltet er der indfletningsfelter. Alt efter hvilket 
modul der er tilknyttet kontoen, kan man indsætte links fra LinkTrack, unikke 
rabatkoder fra Voucher og kuponner fra Coupon. Yderligere kan man indsæt-
te den data der fremgår fra filen der er uploadet. 
Tryk på det der ønskes at flette ind fx Tilføj link og vælg blandt de link der er 

oprettet på LinkTrack for at sætte det ind. Det samme gælder Voucher og 
Coupon.

 c.  Test SMS: Der er mulighed for at sende en test-SMS. Tryk på knappen “Send 
test SMS”

  i.  Modtager: Skriv mobilnummer (inkl. 45) på den man skal sende testen til 
og tryk ”Send ”. Efterfølgende vil mobilnummeret modtage SMS’en.

5.  Sendetidspunkt
 a.  Sendetidspunkt: dato og tidspunkt for udsendelse af pushet. Tryk på “Vælg 

dato” for at vælge dato og tid.

6.   Gem: når man er færdig med opsætningen, trykkes der på Gem og man føres 
tilbage til forsiden af Push, hvor det nyoprettede push fremstår. Man kan redigere 
pushet efter det er opsat og indtil SMS’en er sendt ud.

»
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2.5 Dashboard
Under Push er der i den sekundære bjælke to menupunkter; SMS-liste og Dash- 
board. På dashboardet får man en oversigt over de(n) udsendelser man har lavet  
og man kan også live følge med i en udsendelse. 

1.  Beskeder: Under beskeder kan man vælge, om man vil se statistik for alle de 
push der er sendt indenfor den valgte periode (Vis alle), eller specifikke push (sæt 
kryds i de ønskede push).

2.  Trafik: grafen viser trafikken for push. Horisontalt er perioden og vertikalt er antal 
SMS’er sendt.

3.  Totalt afsendt: det totale antal SMS’er sendt i perioden.

4.  Beskeder pr. sekund: tallet viser hvor mange beskeder der bliver sendt ud fra 
systemet pr. sekund.

»



Telia brugervejledning  |  PUSH    16

5.  Fejlede beskeder: såfremt nogle beskeder fra push fejler, vil man kunne se hvor 
mange og en indikation af hvorfor. Dette gøres ved at holde musen over grafik-
ken.

6.  Visning: her vælges hvilken periode man gerne vil se statistik for. Man kan 
ændre start- og slutdato og tid, men man har også muligheden for at vælge at få 
statistikken vist live. Når man sætter livevisningen til, kan man vælge et interval 
for, hvor lang tid tilbage man skal se livestatistik for. Når Live er valgt vil siden 
løbende blive opdateret.


