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»

1. INTRODUKTION

Coupon er et modul der gør, at man kan oprette kuponer som man kan sende til 
sine kunder eller medarbejdere. Selve kuponen oprettes i et system der hedder 
Next. Når man har oprettet en kupon i Next, kan den benyttes i Telia SMS Managers 
moduler: SMS Inbox, Push og Subscription. Inde i tjenesten kan man, efter oprettel-
se af kuponen, vælge den fra en liste. I SMS’en indsættes et link som fører kunden 
hen på en mobilside, hvor kuponen vises og kan indløses.

2. COUPON

Vælg modulet Coupon enten fra portalen eller inde under menuen, i venstre øverste 
hjørne, for at komme til Coupon-modulet i Next.
Under Kuponer kan man se sine aktive og tidligere aktive kuponer. Her kan man 
også oprette nye kuponer. 
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OBS: en kupon kan kun redigeres indtil startdatoen. 

2.1 Kuponoversigt
Under Kuponer er der en liste, der viser alle ens kuponer, både aktive og inaktive. 
Listen indeholder:
1.  Navn: det interne navn man har givet kupon-tjenesten for at identificere den
2.  Time frame: her står den periode kuponen er aktiv i 
3.  Status: her står der om kuponen er oprettet, men ikke aktiv endnu (Venter), om 

den er oprettet og aktiv (Aktiv) eller om det er oprettet og slutdatoen er nået 
(Udløbet)

4.  Sendt: det totale antal kuponer sendt ud til brugerne
5.  Visninger: antal gange brugere har klikket på link
6.  Visningsrate: procentvis af kuponer vist ud fra hvor mange der er sendt
7.  Indløst: antallet af kuponer, der er indløst
8.  Indløsningsrate: procentvis indløsningsrate ud fra hvor mange kuponer der er 

sendt
9.  Rediger: kupon-tjenesten kan redigeres indtil startdatoen. Efter det kan man ikke 

redigere tjenesten. Hvis noget kritisk skal ændres, kan man duplikere kuponen 
og ændre den. Gå til punkt 2.1.1 Opret ny kupon for at se hvordan en kupon kan 
redigeres

10.  Dupliker: funktionen benyttes til at kopiere al opsætning og design for en 
kupon-tjeneste

11.  Slet: benytter man slette-funktionen, kan kuponen ikke findes igen da den slet-
tes permanent

»
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2.1.1 Opret ny kupon - Konfiguration
Ude fra oversigten trykker man på den blå knap i højre side, der hedder Opret 
kupon. Man kommer ind på en konfigurationsside, hvor man kan opsætte kuponen. 
Her er det kun felterne med en stjerne * der behøver at blive udfyldt. Visse felter er 
ikke nødvendige at udfylde, da man benytter Telia SMS Managers moduler til ud-
sendelse af kuponen. Den næste side/fane (Enkeltkupon side) bruges til den visuelle 
opsætning af mobilsiden, der indeholder kuponen.

1.  Navn: giv kuponen et internt navn som gør at man kan huske hvad kuponen skal 
bruges/er brugt til

2.  Beskrivelse: valgfrit felt. Man kan tilføje en beskrivelse af, hvad kuponen er brugt 
til

3.  Public title: En titel skal gives til kuponen, som dem der skal bruge den, vil se

4.  Startdato: vælg en dato hvorfra kuponen er aktiv

5.  Slutdato: vælg en dato for, hvornår kuponen ikke længere skal være aktiv

»
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6.  Localization: vælg det land som kuponen skal bruges i. Dette har indflydelse på 
tidszoner og er aktuelt hvis man benytter nedtællingsur for hvor lang tid kuponen 
er aktiv

7.  Country code: valgfrit felt. Vælg landekode for det land der skal benytte kuponen

8.  Sender name: ikke relevant ved brug af kuponen via Telia SMS Manager

9.  Sender message: Ikke relevant ved brug af kuponen via Telia SMS Manager

»
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10.  Coupon is redeemable: slår man denne til, kan kuponen indløses. Slås den ikke 
til, vil indløs-knappen ikke blive vist.

 a.  Antal gange en kupon kan indløses: vælg et antal af gange en kupon kan 
indløses. Hvis den kun skal indløses én gang så skriv 1. Efter antallet af gange 
er indløst, bliver kuponen inaktiv for den enkelt person.

11.  Tilføj en værdi til kuponen: valgfrit felt. Hvis man ønsker at kuponen skal have 
en værdi, kan denne tilføjes her. Værdien bliver tilføjet ovenpå billedet man tilfø-
jer på mobilsiden med kuponen

12.  Tilføj en unik kode til kuponen: feltet er valgfrit. I tilfælde hvor man skal kunne 
identificere kuponen, kan der tilføjes en kode, stregkode eller QR-kode til kupo-
nen.

 a.  En unik kode
  i   Kodetype:
   º  User supplied: en enkelt kode man selv genererer, som skal 

benyttes i kuponen
    a.   Coupon code: angiv hvad koden er
   º  Tilfældig numerisk: en kode der består kun af tal
    a.   Længde af kode (eks. 6): angiv hvor lang koden er. 

Max er 80
    b.   Koden er unik til hver modtager: slå til hvis koden 

skal være unik for hver person der modtager kuponen
   º  Tilfældig alfanumerisk: en kode der består både af tal og bog-

staver
    a.   Længde af kode (eks. 6): vælg hvor lang koden skal 

være. 80 er max.
    b.   Koden er unik til hver modtager: slå til hvis koden 

skal være unik for hver person der modtager kuponen
 b.  En stregkode code 128
  i   Kodetype:
   º  User supplied: man genererer selv en kode der skal benyttes
    a.   Coupon code: angiv hvad koden er
   º  Tilfældig numerisk: en kode der består kun af tal
    a.   Længde af kode (eks. 6): angiv hvor lang koden er. 

Max er 80.
    b.    Koden er unik til hver modtager: slå til hvis koden 

skal være unik for hver person der modtager kuponen
»
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   º   Tilfældig alfanumerisk: en kode der består både af tal og bog-
staver

    a.   Længde af kode (eks. 6): vælg hvor lang koden skal 
være. 80 er max.

    b.   Koden er unik til hver modtager: slå til hvis koden 
skal være unik for hver person der modtager kuponen

 c.  Barcode EAN-8
   º    Kodetype:
    a.   User supplied: man genererer selv en kode der skal 

benyttes 
     -   Coupon code: angiv hvad koden er

 d.   Barcode EAN-13
   º    Kodetype:
    a.   User supplied: man genererer selv en kode der skal 

benyttes 
     -    Coupon code: angiv hvad koden er

 e.  QR-code
   º    Kodetype:
    a.   User supplied: man genererer selv en kode der skal 

benyttes
     -    Coupon code: angiv hvad koden er
    b.   Tilfældig numerisk: en kode der består kun af tal
     -    Længde af kode (eks. 6): angiv hvor lang 

koden er. Max er 100
     -    Koden er unik til hver modtager: slå til hvis 

koden skal være unik, for hver person der 
modtager kuponen

    c.   Tilfældig alfanumerisk: en kode der består både af tal 
og bogstaver

     -    Længde af kode (eks. 6): vælg hvor lang ko-
den skal være. 100 er max.

     -    Koden er unik til hver modtager: slå til hvis 
koden skal være unik, for hver person der 
modtager kuponen »
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13.  Web API metode: hvis man har et API der kan tage imod kupon-dataen, kan 
man indsætte URL til API’et her

14.  GDPR lifespan: vælg et antal af dage som mobilnumre der benytter tjenesten 
skal gemmes i Next. Vær opmærksom på dette kun gælder i Next systemet. 

Tryk Gem øverst i højre hjørne inden du går videre, eller Gem og luk hvis der ikke 
skal laves Enkeltkupon side opsætning. 

2.1.2 Opret ny kupon - Enkeltkupon side

På denne side opsætter man det visuelle for mobilsiden, hvorpå kuponen vises. I 
højre side for opsætningen er der en forhåndsvisning af den opsætning man laver. 

1.  Vælg logo: vælg det logo der skal tilføjes til kuponen

2.  Select preview image: på iPhones vises et link med et billede i SMS’en, her kan 
man tilføje et billede eller logo, hvis man have det skal vises

3.  Vælg billede til kupon: vælg et billede som vises på kuponen. Dette kunne være 
et billede af, hvad man bruger kuponen til fx 20% rabat på tilbehør
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4.  Baggrundsfarve header: bagrundsfarven bag logo øverst på siden

5.  Baggrundsfarve: resten af mobilsidens baggrundsfarve vælges her

6.  Display count down timer: der kan slås et nedtællingsur til, som viser hvor lang 
tid der er tilbage før kuponen er inaktiv

7.  Display valid period: her vælger man om man vil vise perioden som kuponen 
er aktiv i. I bunden af kupon-siden vil der blive vist teksten Gyldig, og en dato for 
hvornår kuponen starter med at være aktiv, og dato for hvornår den ikke længere 
er aktiv

8.  Tilpas “indløs” knappen: hvis man vil ændre på farverne og teksten på indløs 
knappen på kuponsiden, kan man trykke her og ændre nedenstående.

9.  Redeem button text: her kan du ændre teksten på knappen. Når kuponen opret-
tes, hedder den per automatik “Indløs”. Skriv de(t) ord man ønsker der skal stå i 
stedet, hvis man ønsker at ændre det.

10.  Redeem button text color: tekstfarve på indløs-knappen

11.  Redeem button background color: indløs-knappens farve

12.  Redeem button text (when redeemed): tekst på knappen når kuponen er 
blevet indløst

13.  Tilpas advarselsbesked: når man har trykket på knappen for at indløse kupo-
nen kommer der en pop-up på siden. Teksten og farverne i pop-uppen kan 
redigeres
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14.  Advarselsbesked: den tekst der står i pop-uppen der informerer om at man er i 
gang med at indløse kuponen

15.  Accept button text: den tekst der skal stå på godkend-knappen, når man vil 
indløse kuponen

16.  Accept button text color: farven på teksten for godkend indløsning af kupon

17.  Accept button background color: farven på knappen for godkend indløsning 
af kupon

18.  Cancel button text: her skrives den tekst man vil have på knappen der afbryder 
indløsningen af kupon

19.  Cancel button text color: her kan vælges en farve for teksten på afbryd-knappen

20.  Cancel button background color: vælg baggrundsfarven for afbryd-knappen

Over Kupon forhåndsvisning, øverst i højre side, er det muligt at indtaste et mobil-
nummer og sende en test af kuponen. Der skal der tastes 45 foran nummeret.
Når man er færdig med opsætningen, trykker man “Gem og luk” i højre hjørne. 
Herefter vil kuponen være at finde i modulerne SMS Inbox, Push og Subscription i 
Telia SMS Manager. 
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3. TILFØJ KUPON TIL EN SMS

Gå ind i det modul i Telia SMS Manager man ønsker at opsætte SMS-tjenesten 
for (SMS Inbox, Push, Permission). Opret en tjeneste som normalt. I SMS-teksten 
indsættes kuponen. Nedenstående eksempel er fra Push, men metoden er ens for 
alle moduler.

1.  Placer tekstmarkøren det sted i SMS-teksten hvor man vil have linket til kuponen 
indsat

2.  Tryk på Tilføj kupon

3.  Det navn man har givet kuponen da man oprettede den, er det navn man kan se i 
listen. Vælg den kupon man ønsker og tryk “Tilføj kupon”

4.  Et link efterfulgt af nogle stjerner vil blive indsat i teksten. Stjernerne vil blive 
udskiftet med en række tal og bogstaver, som vil være unik for hver person der 
modtager SMS’en.
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5.  Gem SMS-tjenestens opsætning og den vil være klar til brug. Husk at sørge for at 
start og evt. slutdato for SMS-tjenesten i Telia SMS Manager og Kupon-tjenesten 
i Next stemmer overens.

4. STANDARDINDSTILLINGER

Under Standardindstillinger kan man lave om i de generelle indstillinger, fx kan man 
tilføje et logo, så man ikke skal tilføje det hver gang man laver en ny kupon, og ændre 
farve på indløs-knappen. Standardindstillingerne kan overskrives når man opretter den 
enkelte kupon.
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1.  Logo: upload et logo i formatet JPG, GIF eller PNG. Max 500kb og ideel højde er 
108px. Man kan også fjerne standardlogo ved at trykke på Nulstil

2.  Display count down timer: fjernes hakket i denne boks så vil den ikke automatisk 
være hakket af i indstillingerne på ”Enkeltkupon side”

3.  Advarseltekst i pop op-vindue ved indløsning af kupon:  
Til højre er en forhåndsvisning af standardindstillingerne, og laver man ændringer 
vil man kunne se det her
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 a.  Advarselsbesked: man kan her ændre eller fjerne teksten i advarselsbe-
skeden man får, når der trykkes på indløs-knappen

 b.  Accept Button text: her kan man ændre eller fjerne teksten i godkend- 
knappen

 c.  Accept Button text color: tekstfarven på godkend-knappen kan her  
ændres

 d.  Accept Button background color: baggrundsfarven på godkend-knappen 
kan her ændres

 e.  Cancel Button Text: her kan man ændre eller fjerne teksten i afbryd- 
knappen 

 f.  Cancel Button text color: farven på teksten i afbryd-knappen kan her  
ændres

 g.  Cancel Button background color: baggrundsfarven på afbryd-knappen 
kan ændres her

4.  Tilpas ’indløsningsknappen’ for kupon:
Til højre er en forhåndsvisning af standardindstillingerne, og laver man ændringer vil 
man kunne se det her
 a.  Redeem Buttton Text: teksten i indløs-knappen kan her fjernes eller æn-

dres
 b.  Redeem Button Text color: farven på teksten i indløs-knappen kan ind-

stilles her
 c.  Redeem Button Background color: baggrundsfarven på indløs-knappen 

kan her ændres



Telia brugervejledning  |  Coupon    16

 d.  Reedem Button text (when redeemed): teksten der vises når kuponen er 
indløst, kan indstilles her

5.  Partner web API for kupon events:
 a.  Web API metode: hvis man har et API der kan tage imod kupon-data, kan 

man indsætte URL til API’et her

6.  GDPR lifespan:
 a.  Default number of days after the coupon end date that personal data 

is removed: det kan her indstilles et antal af dage som mobilnumre der 
benytter tjenesten, skal gemmes i Next. Vær opmærksom på dette kun 
gælder i Next systemet.

Når alle standardindstillinger er sat som man gerne vil have dem, så tryk på ”Gem 
ændringer” øverst i højre hjørne af siden


