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1. INTRODUKTION

Subscription er et abonnementssystem, hvor man kan tilmelde sig en månedlig 
SMS. Systemet kan bruges til fx en månedlig info-SMS.

2. SUBSCRIPTION

Går man ind på abonnementssystemet har man et overblik over sine aktive tjene-
ster. Man kan se hvilke ruter der er tilknyttet til tjenesterne og bruge handlingerne: 
Se statistik, Redigér, Slet og Opsæt iframes.

Derudover kan man søge blandt sine tjenester, se arkiverede tjenester og oprette 
nye. Disse handlinger er at finde til højre overfor listen af tjenester.

2.1 Oversigt
I oversigten kan man se alle sine aktive subscriptiontjenester. Tjenesterne står med 
et internt navn, med rutenavn (intern navngivning af den “rute” en slutbruger benyt-
ter for at få svar retur fra modulet) samt handlinger for hver tjeneste.

2.2 Vis/Skjul arkiverede tjenester
Trykker man her kan man se abonnementstjenester der er arkiverede. Man kan se 
statistik for den arkiverede tjeneste, redigere den (fx forlænge datoerne så tjenesten 
igen bliver aktiv) eller slette tjenesten. Sletter man tjenesten fjernes den helt. Tryk på 
Arkiv-ikonet for at komme tilbage til de aktive tjenester.

2.3 Søg
Man kan søge efter en subscriptiontjeneste ud fra tjenestens navn eller tjenestens 
ruter. Søgefunktionen er placeret i højre side ovenover listen med tjenester og iko-
net ligner et forstørrelsesglas. »
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2.4 Arkiv
Man sætter en start- og slutdato for en subscriptiontjeneste. Når slutdatoen er nået, 
vil tjenesten ikke længere være aktiv og bliver arkiveret. Arkiverede tjenester bliver 
fjernet fra oversigten og ligger nu på arkivsiden. Siden kan tilgås ved at klikke på 
arkiv-ikonet ved siden af søgefunktionen. Arkiverede tjenester indeholder stadig 
data og kan redigeres, hvis man fx ikke vil have den er arkiveret, kan man ændre 
slutdatoen til en dato i fremtiden og den er dermed aktiv igen.

2.5 Opret ny tjeneste
Klik på plusset i højre hjørne, ved siden af søg og arkivering. Man kan vælge mellem 
at oprette to forskellige tjenester: “løbende måned” og “fast dato”.

1.    Løbende måned 
Denne abonnementstjeneste er sat op således, at den dato man tilmelder sig vil 
være den dato, hvor man hver måned vil modtage SMS. Fx tilmelder man sig den 
12. i måneden, vil man modtage SMS hver gang det er den 12. Tilmelder man sig 
den 29.-31. i en måned, vil man i de måneder hvor disse dage ikke er der, få en 
SMS den sidste dag i måneden.

2.  Fast dato 
Denne abonnementstjeneste er sat således op, at man efter tilmelding vil få SMS 
en fast dato hver måned. Fx. er den faste dato sat til den 1. i måneden og man til-
melder sig den 15. og får en tilmeldings-SMS, så vil man efterfølgende få besked 
den 1. hver måned.

»
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2.5.1 Abonnement – Løbende måned

1.  Navn: Navngiv tjenesten. Navnet er kun til internt brug

2.  Beskrivelse: Her kan tjenesten gives en beskrivelse. En beskrivelse er ikke påkrævet

»
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3.  Type: Her vil det fremgå om tjenesten er løbende eller sat efter en fast dato

4.   Startdato og slutdato: Der vil automatisk blive sat en start- og slutdato, denne 
skal redigeres. Når tjenesten er slut, bliver den inaktiv og flyttes til Arkiverede 
tjenester. Klik på kalenderikonerne for at redigere datoerne 

5.   Udsendelsestidspunkt: Dette er tidspunkt på dagen for, hvornår den løbende 
SMS sendes ud. For at redigere tidspunktet skal man klikke på uret og ændre 
tiden i pop-uppen

6.   Permission: Bruger man permissiondatabaser kan den knyttes til her. Det vil sige 
at mobilnumre der benytter denne subscriptiontjeneste, vil blive gemt i databasen 

7.  Tjenester: Her vil der fremgå hvilken abonnementstjeneste der er tale om. 

8.  Shortcode (kanal): Den eller de shortcodes (firecifret telefonnummer) man har 
tilknyttet sin konto vil stå her. Har man flere kan man vælge imellem dem i en drop-
down menu

9.   Afmeldingsrute: Subscription har en unik afmeldingsfunktion. Dette er for at man kan 
afmelde sig det månedlige abonnement, men ikke afmelder sig den generelle kontakt, 
altså stadig er i Permissiondatabasen og modtager SMS på baggrund af dette. 

»
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Ved afmeldinsrute skal man vælge det keyword, som man vil benytte når  nogen skal 
afmelde sig subscriptiontjenesten. Et afmeldingskeyword kunne fx være INFOSTOP.

 a.   Mellemkode: alternativt kan man have et “hovedkeyword” der fx hedder INFO 
og en mellemkode der hedder STOP - altså når man skal afmelde sige, skal man 
sende en SMS med INFO STOP, med mellemrum imellem ordene. 

10.   Afmeldingstekst: Når folk afmelder sig, får de en SMS retur. Denne SMS-tekst 
sætter man op her under afmeldingstekst.

 a.  Til højre for tekstfeltet er der en indikation (A) for hvor mange tegn man har brugt 
til SMS’en og en indikation (brevet) for hvor mange SMS’er dette reelt udgør.

 b.   Der er muligt at sende en test SMS. Tryk på Send test SMS. Skriv mobilnummer 
på den man skal sende testen til og tryk Send. Efterfølgende vil mobilnummeret 
modtage afmeldings-SMS’en.

»
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11.  Allerede tilmeldt: Hvis nogen prøver at tilmelde sig selvom de allerede er tilmeldt, 
får de en anden tekst, da man ikke kan være tilmeldt to gange, eller på to forskellige 
ruter, på samme tjeneste. Skriv den tekst man skal modtage her, fx ”Du er allerede 
tilmeldt. Se vores andre løsninger her www.xxx.dk Mvh Virksomhed”

 a.  Til højre for tekstfeltet er der en indikation (A) for hvor mange tegn man har brugt 
til SMS’en og en indikation (brevet) for hvor mange SMS’er dette reelt udgør. 

 b.  Send test SMS: se hvordan i punkt 10.b

12.  Send fejlstatistik: man kan modtage statistik i form af en Excel fil som sendes via 
e-mail. Statistikken indeholder data på de mobilnumre der har forsøgt at benytte 
tjenesten, men hvor noget er fejlet. Ønsker man denne fejlstatistik skal man sætte 
hak i checkboksen her. En sektion med statistik viser sig efter man har sat hak og 
herefter kan man udfylde de nødvendige informationer for at man kan modtage 
statistikken.

  a. Emne: emnefelt for mailen

  b.  Indhold: brødteksten der skal stå i mailen, fx Hej, Hermed fejlstatistik på Subs-
cription tjenesten.

  c.  Frekvens: her vælger man hvor ofte man vil modtage fejlstatistikken. Ønsker 
man en anden frekvens end dem der er, kan man vælge “anden” og indsætte et 
såkaldt cron-udtryk, hvor man kan bestemme den præcise frekvens. 

  d.  Send email til: indtast de(n) e-mailadresse(r) der skal modtage fejlstatistikken. 
Ved tryk på plus kan der tilføjes flere modtagere. Fjern en e-mail ved at trykke på 
minus udenfor mailen. 

»
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13.  Send statistik: vil man modtage en statistik der indeholder al statistik, både 
succesfulde tilmeldinger samt fejlede SMS’er, kan man det her. Sættes der hak her, 
bliver der tilføjet en “Send statistik mail”-sektion.

  a. Emne: emnefelt for mailen

  b.  Indhold: brødteksten der skal stå i mailen, fx Hej, Hermed fejlstatistik på Subs-
cription tjenesten.

  c.  Frekvens: her vælger man hvor ofte man vil modtage fejlstatistikken. Ønsker 
man en anden frekvens end dem der er kan man vælge “anden” og indsætte et 
såkaldt cron-udtryk, hvor man kan bestemme den præcise frekvens. 

  d.  Send email til: indtast de(n) e-mailadresse(r) der skal modtage fejlstatistikken. 
Ved tryk på plus kan der tilføjes flere modtagere. Fjern en e-mail ved at trykke på 
minus udenfor mailen.

14.  Individuel afmeldingsbesked: sætter man hak her er det muligt at tilføje en indi-
viduel afmeldingstekst til hver rute. Dette er til for, at man kan specificere hvad man 
har afmeldt.

15.  SMS-tekst ved fejl: hvis der opstår en fejl når slutbrugeren sender en SMS ind, kan 
man sende dem en alternativ SMS retur omkring at SMS’en er fejlet. Sætter man 
hak i checkboksen her vil der blive tilføjet et inputfelt under ruten til fejl-SMS’en.

»
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16.  Webhook: har man Webhook-modulet tilføjet til sin konto kan man benytte det 
under Subscription. Man skal på forhånd have oprettet en webhook til subscription 
inde i Webhook-modulet. Når man så opretter Subscription-tjenesten kan man 
vælge den webhook man har lavet.

17.  Rute: ruterne har et defaultnavn som er Rute efterfulgt af et tal. Man kan ændre ru-
tens navn ved trykke på blyanten til højre for navnet. Man kan slette ruten eller skjule 
dens indhold i højre hjørne af sektionen. Under Rute kan man blandt andet definere 
keywords, SMS-tekster og teste ruten.

  e. Keyword: vælg det keyword ruten skal bruge f.eks. INFO. Man kan kun vælge 
keywords i dropdown menuen, som man har booket. 

»
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  i.    Mellemkode: Man kan tilføje en mellemkode fx BABY så man har en rute, 
hvor man modtager info specifikt om babyer. Altså skal man sende en SMS 
med INFO BABY, hvor der er mellemrum mellem de to keywords.Man kan 
tilføje flere keywords til ruten vha. plusset i højre side.

  f. Tilmeldings SMS: når man tilmelder sig subscription tjenesten får man en SMS 
retur med det samme. Denne tekst skriver man her. Den kunne fx være ”Tak for din 
tilmelding til Min Mave. Du vil fremover modtage en SMS om måneden, hvor du kan 
se din babys spændende udvikling. Mvh Virksomhed”

  i.    Til venstre 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.   Der er også mulighed for, at sende en test-SMS. Her Indskrives det telefon-
nummer man skal sende testen til og tryk Send. Efterfølgende vil telefon-
nummeret modtage test-SMS.

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

 g.  Afmeldingstekst: Afmeldingstekstfeltet vil kun være synligt, hvis man har sat 
flueben i funktionen “Individuel afmeldingsbesked”. Man kan dermed skrive den 
besked man modtager når man afmelder sig lige præcis denne rute. 

 h.  Løbende abb. tekst: Hver måned vil dem der er tilmeldt, modtage en SMS. Den 
SMS-tekst de skal modtage, skal skrives ind her. Et eksempel er: ”Din baby er nu 
ca. på størrelse med en grapefrugt. Din baby har fingre og tæer. Du kan afmelde 
dig ved at sende INFO STOP til 1220. Mvh Virksomhed. ” 
 
HUSK man altid skal have mulighed for afmelding med i SMS, samt hvem der er 
afsender. 

 i.  Tilføj flowbesked: det er muligt at lave et SMS-flow som dem der tilmelder sig, 

»
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kommer igennem. Flowbeskederne erstatter den løbende abonnementsbesked 
hver måned, indtil der ikke er flere flowbeskeder sat op. Når det sker, vil den 
Løbende abonnementsbesked blive sendt i stedet. Man tilføjer en flow-besked 
ved at trykket på plus-ikonet eller teksten Tilføj flowbesked. Herefter kommer et 
inputfelt frem, hvor SMS-teskten kan skrives ind. Man tilføjer flere flows ved at 
trykke på plusset igen.

18.  Tilføj rute: Ved tryk på tilføj rute kan der tilføjes flere ruter til samme tjeneste. Man 
kan godt have flere keywords til samme rute, men skal retursvaret være forskelligt 
skal man oprette flere ruter.

19.  Gem: Når man er færdig med opsætningen af tjenesten, trykker man på Gem. Man 
bliver ført til siden med tjenesteoversigten, hvor man kan se sin nye tjeneste. Her kan 
man se statistik for tjenesten, redigere den eller slette den.

»
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2.5.2 Abonnement – Fast dato 
Denne type abonnement fungerer således at man modtager abonnementsbeskeden på 
en fast dato hver måned, uanset hvilken dato man har tilmeldt sig.

1. Navn: Navngiv tjenesten. Navnet er kun til intern brug

2.  Beskrivelse: Her kan tjenesten gives en beskrivelse. En beskrivelse er ikke påkrævet »
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3. Type: Her vil det fremgå om tjenesten er løbende eller sat efter en fast dato.

4.  Startdato og slutdato: Der vil automatisk blive sat en start og slutdato, denne skal 
redigeres. Når tjenesten er slut, bliver den inaktiv og flyttes til Arkiverede tjenester. 
Klik på kalenderikonerne for at redigere datoerne.

5.  Udsendelsestidspunkt: Dette er tidspunkt på dagen for, hvornår den løbende 
SMS sendes ud. For at redigere tidspunktet skal man klikke på uret og ændre tiden i 
pop-uppen.

6.  Permission: Bruger man permissiondatabase kan den knyttes til her. Det vil sige at 
mobilnumre der benytter denne subscriptiontjeneste, vil blive gemt i databasen.

7. Tjenester: Her vil der fremgå hvilken abonnementstjeneste der er tale om. 

8.  Shortcode (kanal): Den eller de shortcodes (firecifret telefonnummer) man har til-
knyttet sin konto vil stå her. Har man flere kan man vælge imellem dem i en dropdown 
menu.

9.  Afmeldingsrute: Subscription har en unik afmeldingsfunktion. Dette er for at man 
kan afmelde sig det månedlige abonnement, men ikke afmelder sig den generelle 
kontakt, altså fx. stadig er i Permissiondatabasen og modtager SMS på baggrund af 
dette. 
 
Ved afmeldinsrute skal man vælge det keyword som man vil benytte når man nogen 
skal afmelde sig subscriptiontjenesten. Et afmeldingskeyword kunne fx være INFO-
STOP.

»
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 j.  Mellemkode: alternativt kan man have et “hovedkeyword” der fx hedder INFO 
og en mellemkode der hedder STOP - altså når man skal afmelde sige skal man 
sende en SMS med INFO STOP, med mellemrum imellem ordene. 

10.  Afmeldingstekst: Når nogen afmelder sig, får de en SMS retur. Denne SMS-tekst 
sætter man op her under afmeldingstekst.

 k.  Til højre for tekstfeltet er der en indikation (A) for hvor mange tegn man har brugt 
til SMS’en og en indikation (brevet) for hvor mange SMS’er dette reelt udgør.

 l.  Der er muligt at sende en test SMS. Tryk på Send test SMS. Skriv mobilnummer 
på den man skal sende testen til og tryk Send. Efterfølgende vil mobilnummeret 
modtage afmeldings-SMS’en. 

»
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11.  Allerede tilmeldt: Hvis nogen prøver at tilmelde sig selvom de allerede er tilmeldt, 
får de en anden tekst, da man ikke kan være tilmeldt to gange eller på to forskellige 
ruter på samme tjeneste. Skriv den tekst man skal have her, fx ”Du er allerede til-
meldt. Se vores andre løsninger her www.xxx.dk Mvh Virksomhed”

 m.  Til venstre for tekstfeltet er der en indikation (A) for hvor mange tegn man har 
brugt til SMS’en og en indikation (brevet) for hvor mange SMS’er dette reelt 
udgør.  

 n. Send test SMS: se hvordan i punkt 10.b

12.  Send fejlstatistik: man kan modtage statistik i form af en Excel fil som sendes via 
e-mail. Statistikken indeholder data på de mobilnumre der har forsøgt at benytte tje-
nesten, men hvor svaret er fejlet. Ønsker man denne fejlstatistik skal man sætte hak i 
checkboksen her. En sektion med statistik viser sig efter man har sat hak og herefter 
kan man udfylde de nødvendige informationer for at man kan modtage statistikken.

 a. Emne: emnefelt for mailen

 b.  Indhold: brødteksten der skal stå i mailen, fx Hej, hermed fejlstatistik på Subs-
cription tjenesten.

 c.  Frekvens: her vælger man hvor ofte man vil modtage fejlstatistikken. Ønsker 
man en anden frekvens end dem der er kan man vælge “anden” og indsætte et 
såkaldt cron-udtryk, hvor man kan bestemme den præcise frekvens. 

 d.  Send til: indtast de(n) e-mailadresse(r) der skal modtage fejlstatistikken. Ved tryk 
på plus kan der tilføjes flere modtagere. Fjern en e-mail ved at trykke på minus 
udfor mailen. 

»
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13.  Send statistik: vil man modtage en statistik der indeholder al statistik over succes-
fulde tilmeldinger samt fejlede SMS’er kan man det her. Sættes der hak her, bliver 
der tilføjet en “Send statistik mail”-sektion.

 a. Emne: emnefelt for mailen

 b.  Indhold: brødteksten der skal stå i mailen, fx Hej, Hermed statistik på Subscripti-
on tjenesten.

 c.  Frekvens: her vælger man hvor ofte man vil modtage statistikken. Ønsker man 
en anden frekvens end dem der er kan man vælge “anden” og indsætte et så-
kaldt cron-udtryk, hvor man kan bestemme den præcise frekvens. 

 d.  Send email til: indtast de(n) e-mailadresse(r) der skal modtage statistikken. Ved 
tryk på plus kan der tilføjes flere modtagere. Fjern en e-mail ved at trykke på 
minus udfor mailen.

14.  Individuel afmeldingsbesked: sætter man hak her er det muligt at tilføje en indi-
viduel afmeldingstekst til hver rute. Dette er til for, at man kan specificere hvad man 
har afmeldt.

15.  SMS-tekst ved fejl: hvis der opstår en fejl når slutbrugeren sender en SMS ind, kan 
man sende en alternativ SMS retur omkring at SMS’en er fejlet. Sætter man hak i 
checkboksen her vil der blive tilføjet et inputfelt under ruten til fejl-SMS’en.
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16.  Webhook: har man Webhook modulet tilføjet til sin konto kan man benytte det 
under Subscription. Man skal på forhånd have oprettet en webhook til subscription 
inde i Webhook modulet. Når man så opretter Subscription-tjenesten, kan man 
vælge den webhook man har lavet.

17.  Rute: ruterne har et defaultnavn som er Rute efterfulgt af et tal. Man kan ændre ru-
tens navn ved trykke på blyanten til højre for navnet. Man kan slette ruten eller skjule 
dens indhold i højre hjørne af sektionen. Under Rute kan man blandt andet definere 
keywords, SMS-tekster og teste ruten.

 e.  Keyword: vælg det keyword ruten skal bruge fx. INFO. Man kan vælge keywords 
i dropdown menuen, som man har booket. 

  i.  Mellemkode: Man kan tilføje en mellemkode fx BABY så man har en rute, 
hvor man modtager info specifikt om babyer. Altså skal man sende en SMS 
med INFO BABY, hvor der er mellemrum mellem de to keywords.  
Man kan tilføje flere keywords til ruten vha. plusset i højre side. »
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 f.  Tilmeldings SMS: når man tilmelder sig subscription tjenesten får man en SMS 
retur med det samme. Denne tekst skriver man her. Den kunne fx være ”Tak for 
din tilmelding til Min Mave. Du vil fremover modtage en SMS om måneden, hvor 
du kan se din babys spændende udvikling. Mvh Virksomhed”

  i.      Til venstre 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.    Der er også mulighed for at sende en test-SMS. Her indskrives det telefon-
nummer man skal sende testen til og tryk Send. Efterfølgende vil telefon-
nummeret modtage test-SMS.

  iii.  Flettefelter: Under SMS-feltet er der indfletningsfelter. Alt efter hvilke(t) mo-
dul(er) der er tilknyttet kontoen, kan man indsætte data fra Permission, links 
fra LinkTrack, unikke rabatkoder fra Voucher og kuponer fra Coupon.

 g.  Afmeldingstekst: Afmeldingstekstfeltet vil kun være synligt, hvis man har sat 
flueben i funktionen “Individuel afmeldingsbesked”. Man kan dermed skrive den 
besked man modtager når man afmelder sig lige præcis denne rute.

 h.  Løbende abb. tekst: Hver måned vil dem der er tilmeldt modtage en SMS. Den 
SMS-tekst de skal modtage, skal skrives ind her. Et eksempel er: ”Din baby er nu 
ca på størrelse med en grapefrugt. Din baby har fingre og tæer. Du kan afmelde 
dig ved at sende INFO STOP til 1220. Mvh Virksomhed. ” 
 
HUSK man altid skal have mulighed for afmelding med i SMS samt hvem der er 
afsender. 

»
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 i.  Tilføj flowbesked: det er muligt at lave et SMS-flow som dem der tilmelder sig, 
kommer igennem. Flowbeskederne erstatter den løbende abonnementsbesked 
hver måned, indtil der ikke er flere flowbeskeder sat op. Når det sker, vil den 
Løbende abonnementsbesked blive sendt i stedet. Man tilføjer en flow-besked 
ved at trykket på plus-ikonet eller teksten Tilføj flowbesked. Herefter kommer et 
inputfelt frem, hvor SMS-teskten kan skrives ind. Man tilføjer flere flows ved at 
trykke på plusset igen.

18.  Tilføj rute: Ved tryk på tilføj rute kan der tilføjes flere ruter til samme tjeneste. Man 
kan godt have flere keywords til samme rute, men skal retursvaret være forskellig 
skal man oprette flere ruter.

19.  Gem: Når man er færdig med opsætningen af tjenesten, trykker man på Gem. Man 
bliver ført til siden med tjenesteoversigten, hvor man kan se sin nye tjeneste. Her kan 
man se statistik for tjenesten, redigere den eller slette den.

»
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2.6 Handlinger
I oversigten over subscriptiontjenester er der forskellige handlinger for hver tjeneste. 
Man kan se statistik for tjenesten – hvor man også kan afmelde folk, man kan redigere 
eller slette tjenesten, og så kan man opsætte en iframe til tjenesten.

2.6.1 Se statistik
Under statistikken kan man få overblik over tilmeldte og afmeldte numre på tjenesten. 
Man kan segmentere på den data der er på numrene, man kan se SMS-historik for det 
enkelte numre og så kan man afmelde numrene eller flytte den fra en rute til en anden.

2.6.1.1 Oversigt 
Øverste sektion viser overordnede tal for tjenesten:
1.  Total: samlet antal der har benyttet tjenesten
2.  Aktive: antal der er aktive på tjenesten
3.  Afmeldt: antal der har afmeldt sig tjenesten

2.6.1.2 Segmentering

»
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Statistikken indeholder data på alle der her benyttet sig af tjenesten. Ved hjælp af 
segmenteringsfunktionen kan man segmentere i den data man ønsker at se. Man kan 
segmentere ud fra følgende kriterier: 

1.  Aktive: Man kan segmentere efter aktive og inaktive (altså tilmeldte og afmeldte på 
tjenesten)

2.  MSISDN (mobilnr.): man kan søge efter ét specifikt mobilnummer
 
3.  Tilmeldt: Her kan man vælge en specifik dato eller et interval af datoer, hvor man 

ønsker at se dem der har tilmeldt sig. 

4.  Afmeldt: Her kan man vælge en specifik dato eller et interval af datoer, hvor man 
ønsker at se dem der har afmeldt sig.

5.  Rute: segmenter data ud fra hvilken rute der er benyttet 
 
Segmentering kan bruges på tværs af hinanden. Ved at trykke på plusset ved siden 
af Segmentering kan man tilføje flere segmenteringskriterier fx antal tilmeldte i en 
periode på en bestemt rute.

2.6.2 Brugerdata

1.  Aktive: her kan man se om telefonnummeret er aktivt (grønt flueben) eller inaktivt 
(rødt kryds) 

2.  MSISDN (mobilnr.): her vil man kunne se pågældende mobilnummer og flag på det 
land, hvor nummeret er fra

3.  Tilmeldt: dato brugeren har tilmeldt sig tjenesten
»
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4.  Afmeldt: datoen for afmelding. Hvis de ikke er afmeldt, er feltet tomt

5.  Rute: her vil der stå den rute personen har tilmeldt sig igennem

2.6.3 Detaljer samt afmeld og skift rute
For at se detaljer for et nummer samt redigere det skal du klikke på nummeret. Herefter 
kommer en pop-up frem som giver et overblik over information på nummeret. Der er 
også et faneblad man kan trykke på som viser SMS-historikken.

1.  Overview:
 a.  Aktive: er nummeret aktivt vil knappen være grøn, er det inaktivt vil den være 

grå. Man ændrer tilstanden ved at trykke på knappen.

 b.  MSISDN (mobilnr.): Mobilnummer står her

 c.  Tilmeldt: dato personen har tilmeldt sig tjenesten

 d.  Afmeldt: datoen for afmelding, hvis de er afmeldt »
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 e.  Rute: den rute som personen har tilmeldt sig, står navngivet her. Har man flere 
ruter i sin tjeneste vi disse være at finde i en dropdown. Vil man ændre ruten for 
fx at flytte mobilnummeret fra et SMS flow til et andet, kan man vælge en anden 
rute i dropdownen. Når man har gemt, vil nummeret dermed være tilknyttet den 
nye rute fremover. 

 f.   Send SMS: Man kan sende en besked til nummeret ved at udfylde feltet med en 
SMS-tekst og trykke gem. Denne funktion kan blandt andet anvendes som bekræf-
telse på afmelding eller ændring af rute, hvis dette gøres manuelt

 g.   Gem: trykkes der på gem, gemmes alle ændringer og sendes SMS til nummeret, 
såfremt der er udfyldt en besked

2.  Historik: her kan man se den interaktion der har været på mobilnummret. Den viser 
altså tilmelding, afmelding og løbende beskeder

 a.   Dato: datoen for interaktion
 b.   Handling: her vil der være indikeret om der er tale om en tilmelding eller afmel-

ding

»
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 c.   Rute: her vil der stå den rute nummeret er tilmeldt

 d.   Status: hvis der er et flueben i status, er SMS‘en gået igennem til modtageren. 
Er der derimod et kryds, er SMS’en fejlet. Når man holder musemarkøren over 
flueben eller kryds, kommer der en beskrivelse af status 

 e.   Send SMS: Man kan sende en besked til nummeret ved at udfylde feltet med 
en SMS-tekst og trykke gem. Denne funktion kan blandt andet anvendes som 
bekræftelse på afmelding eller ændring af rute, hvis dette gøres manuelt.

 f.   Gem: trykkes der på gem, gemmes alle ændringer og sendes SMS til nummeret, 
såfremt der er udfyldt en besked

I højre hjørne ved listen er der to værktøjer: gem og søg.
1.  Download/Gem: man kan gemme data i oversigten på tjenesten som Excel eller fx 

gemme efter man har lavet en segmentering

2.  Søg: brug funktionen til at søge på et specifikt mobilnummer 

3. REDIGÉR

Man kan altid redigere en tjeneste. Ude i oversigten over tjenester kan man trykke på 
blyant-ikonet for en tjeneste og kommer til redigeringssiden som er præcis den samme 
side som for opsætning af tjenesten. Gå derfor til punkt 2.5 for at se hvordan du kan 
redigere tjenesten.

4. SLET

Ved siden af redigeringen kan man slette tjenesten. Sletter man tjenesten er den og al 
data væk og kan ikke genskabes. Ønsker man blot at arkivere tjenesten, kan man gå ind 
og sætte slutdatoen til dags dato og herefter vil den være at finde i arkiv-mappen. 

»



Telia brugervejledning  |  Subscription    26

5. OPSÆT IFRAMES

Til hver tjeneste har man mulighed for at opsætte iframes. En iframe er, meget firkantet 
sagt, en enkeltstående webside hvorpå man kan tilmeldes en Subscription tjeneste. 
Denne kan fx sættes ind på en eksistende hjemmeside eller bruges af en phoner eller 
facer. Via iframen kan man tilmelde sig subscriptiontjenestens ruter. Ved tilmeldingen 
har man mulighed for at benytte to forskellige valideringsmuligheder: browser- eller 
SMS-validering

Tryk på plusset i højre hjørne for at tilføje en ny iframe. Du har valget mellem at oprette 
en iframe med browser-validering eller SMS-validering. 

»
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5. 1 Browser-validering
Man tilmelder sig ved at skrive sit mobilnummer ind i iframen hvorefter man modtager 
en kode via SMS. Koden skal indskrives i iframen for at bekræfte medlemskabet, når 
det er gjort, får man tilmeldings-SMS’en. Fordelen ved at bruge denne type iframe er 
at man får folk til at tilmelde sig med det samme og man kan få tilmeldinger ind på et 
medlemskab. 

5.2 SMS-validering
Man tilmelder sig i iframen og får tilsendt en SMS, som forklarer hvordan man kan til-
melde sig med keyword og channel. Ulempen ved at bruge denne type iframe er at der 
er mindre chance at folk tilmelder sig.

5.3 Iframe opsætning
I øverste venstre hjørne kan man trykke på blyanten og ændre navnet for iframen. I højre 
side kan man slette iframen ved at trykke på skraldespanden og ved siden af den kan 
man trykke på pilen og kollapse iframen-sektionen.

1.  Type: her står der om der er tale om en iframe af typen browser-validering eller 
SMS-validering

2.  Ruter: subscriptiontjenestens ruter kan her vælges imellem. Hvis man kun vælger én 
rute, vil ruterne ikke fremstå i iframet da der kun er én valgmulighed. Er der derimod 
flere vil man skulle vælge hvilke ruter man ønsker at folk skal kunne tilmelde sig i 
iframet.

3.  Introtekst: i introteksten kan man beskrive hvad og hvordan man tilmelder sig og evt. 
hvorfor fx:“Følg din babys udvikling med Min Mave. Tilmeld dig og få en SMS hver 
måned. Når du har udfyldt dit mobilnummer modtager du en kode via SMS som du 
skal bruge til at bekræfte med“.

4.  Step2 tekst (kun ved browser-validering): I step 2 har man fået tilsendt SMS med 
kode. Her kan man altså beskrive hvad personen skal gøre nu – fx “Indskriv koden fra 
SMS’en for at bekræfte tilmelding“.

5.  Takketekst: Efter personen har indtastet mobilnummer (og kode ved browser-vali-
dering) kommer de til takkesiden. Her kunne man skrive noget i stil med: (Browser-va-
lidering) ”Du har nu tilmeldt dig Min Mave og vil modtage en SMS hver måned med 
hyggelig information om din babys udvikling.“ »
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6.  SMS-tekst: her skal man skrive den SMS-tekst som dem der tilmelder sig, skal have. 
Benytter man valideringstypen med browser skal man indsætte en kode via knappen 
nedenfor SMS-tekstfeltet. Hvis det er af typen med SMS-validering, skal man skrive 
hvordan man tilmelder sig en rute via keyword.

 a.  Indsæt kode: ved tryk på Indsæt kode vil {code} fremstå i teksten. {code} bliver 
erstattet af en unik kode der genereres i systemet. Man kan placere {code} hvor 
som helst i SMS’en man har lyst

 7.  Preview iframe: Når man trykker på Preview iframe kommer en pop-up frem med 
en ”test-udgave” af iframen. Her kan man teste funktionaliteten og gennemlæse 
teksterne.

8.  Iframe URL: når iframen er gemt vil der komme et ekstra felt hvor linket til iframen 
kan ses. Linket kan kopieres og bruges som en enkeltstående side til fx phoner eller 
facere, eller det kan sættes ind på en eksisterende hjemmeside. Man kan indsætte 
en parameter efter linket hvor man kan indsætte fx et medarbejder-ID. Det der skrives 
ind, bliver tilføjet til statistikken og man kan dermed se fx hvilken medarbejder der har 
tilmeldt medlemmet. Parametren der tilføjes sidst i linket er ?source efterfulgt af det 
man vil tilføje, fx ID1234 eksempel:  
https://sms-manager.telia.dk/subscription/iframe/#!/42?source=ID1234

»
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9.  Iframe baggrundsfarve: baggrundsfarven for hele iframens siden kan ændres. 
Vælg farven via color-pickeren eller indsæt en hex- eller RGBA-farve.

10.  Iframe logo: man kan uploade et billede eller et logo som placeres øverst i midten 
af iframen. Der kan uploades en png eller jpg.

11.  Tekstfarve: vælg den farve teksten på iframe siden skal have – enten fra color-pick-
eren eller indsæt hex- eller RGBA-farve.

12.  Iframe font: vælg den webfont som du ønsker at bruge. Der kan ikke benyttes 
andre fonte end dem der er i listen.

13.  Styling af tekstfelter
 a.  Baggrundsfarve for indtastningfelt: vælg denbaggrundsfarve der skal være 

for feltet hvor man indtaster mobilnummer og evt. bekræftelses-kode. 

 b.  Tekstfarve til indtastningsfeltet: vælg den farve som teksten til indtastningsfel-
tet skal have.

 c.  Tekstfarve på placeholdertekst i indtastningefelt: vælg den farve som beskri-
velses-teksten der står i feltet før man indtaster noget i det skal have. Fx står der 
Mobilnr. i feltet hvor man skal indtaste sit mobilnummer. 

 d.  Kantfarve på indtastningsfelt når det er aktivt: hvis man ønsker at sætte en 
kantfave når man går i gang med at udfylde feltet, kan man gøre det her. Hvis 
man ikke ønsker nogen kantfarve kan man enten sætte den til det samme som 
baggrundsfarven på indtastningsfeltet

»



Telia brugervejledning  |  Subscription    30

 e.  Kantfarve på indtastningsfelt når inaktiv: man kan også sætte en farve på 
kanten når feltet ikke er blevet udfyldt eller i gang med at blive udfyldt

 f.  Kantfarve til indtastningsfelt ved fejl: hvis man laver en fejl, kan dette blive vist 
ved at sætte kantfarven på indtastningsfeltet til en skarp kontrastfarve, fx rød. 

14. Styling af knapper
 a. Knapfarve: vælg en farve som knapperne skal have

 b.  Knapfarve når knappen er inaktiv: vælg en farve for knapperne når de ikke er 
aktive fordi der ikke er fx valgt en rute eller indtastet mobilnummer eller kode

 c.  Knapfarve ved hover: vælg en farve for knapperne når man holder musen over 
knappen

 d. Tekstfarve på knappen: vælg en farve for teksten der er på knappen 

15.  Gem: trykker man på Gem kommer en pop-up frem. iframens URL vil stå her. 
URL’en kan også ses når man går ind under iframe efterfølgende. Ved tryk på Luk, 
lukkes pup-uppen og iframe er gemt. 

»
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6. DASHBOARD

Når man går ind på Subscription, kan man se alle de tjenester man har (Tjenester i 
den lilla menubar) eller man kan gå ind og se data for tjenesterne (Dashboard i den lilla 
menubar) På dashboardet kan man se hvor mange der er tilmeldt tjenesten. 

1.  Tjenester: i sektionen kan man se de tjenester der er aktive for den periode der er 
valgt under Visning i bunden af siden. Som udgangspunkt vises data for alle tjene-
ster. Man kan sætte kryds i de(n) tjenester man kun vil se statistik for.

2. Trafik: grafen viser antallet af tilmeldte henover den valgte periode

3.  Antal tilmeldte: Her vil der være et overblik over, hvor mange tilmeldte der er på det 
valgte tidspunkt.

4.  Live feed: Her vil man kunne se de nyeste SMS’er der er kommet ind indenfor den 
periode der er valgt under Visning. Man kan låse SMS’en, hvormed denne bliver 
fikseret til toppen af modulet indtil man låser den op igen. I feedet kan man se datoen 
for hvornår SMS’en er kommet ind i systemet, samt se telefonnummeret for beske-
den og selve den indgående besked. »
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5.  Visning: her kan man justere perioden for den data der vises. 

 a.  Live?: ved livevisning ser man statistik live og man kan vælge hvor langt tilbage 
livevisningen skal gå: et kvarter, en halv time, en time, 24 timer, 7 dage, 31 dage.

 b.  Start og slut: man kan sætte datoer for hvilket tidsrum man vil have vist data fra.

 b.  SMS & iframe man kan vælge at se statistik for SMS, iframe eller begge. Som 
default kan man se for begge.

For at komme tilbage til dine tjenester skal man trykke på Tjenester, øverst i den lilla bar.


