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Om detta dokument 
Denna dokumentation är en beskrivning av smsplatsens funktioner och gränssnitt. Syftet med 

dokumentet är att det ska gå att själv komma igång med smsplatsens tjänster. Om någon information 

saknas eller om du har frågor så hjälper vi gärna till. Se www.smsplatsen.se för kontaktuppgifter och 

för beskrivning av smsplatsens olika funktioner. 

Funktioner 
Läst om våra funktioner på www.smsplatsen.se. Exempel på funktioner är: 

 Utskick via http, webservice, mail2sms eller Outlook (OMS). Både av SMS och MMS. 

 Valfri avsändare. Mobilnummer på upp till 16 tecken i formatet ”4670123456” eller upp till 

11 alfanumeriska tecken, t.ex. ”SystemSMS”. 

 Långa sms med upp till 456 tecken (< 160 tkn = 1 kredit, 161 – 306 tkn = 2 krediter, 307 -  456 

tkn = 3 krediter). 

 Tidsstyrda SMS (t.ex. påminnelser) 

 Leveranskvitton via webservice eller http-anrop till valfri adress 

 IP kontroll av avsändarsystem (Webservice-API) 

 Stöd för inkommande SMS/MMS. Vid inkommande meddelanden kan dessa generera 

webservice-anrop eller http-anrop till valfri URL eller översättas till E-post. 

 Egen referens per sms för egen spårning och uppföljning 

 Debug-prioritet vilket möjliggör tester utan att behöva skicka SMS varje gång 

 Detaljerade loggar med t.ex. från och tillnummer, leveranstid, egen referens. 

 

Allmänt om våra gränssnitt (API:er) 
Det finns flera olika sätt att kommunicera med smsplatsen på. Webservice och http är våra standard-

API:er och har båda fullt stöd för smsplatsens alla funktioner. Mail2SMS är en tjänst som kan 

översätta E-post till SMS och som i vissa fall kan vara enklast att införa. Outlook-SMS (OMS) är ett 

specifikt API för att aktivera Outlooks inbyggda stöd för SMS och MMS. 

Kryptering  
Både Webbservice-API:t och http-API:t kan köras okrypterat eller krypterat. Ange bara https istället 

för http som URL för att köra krypterat.  

Debugprioritet  
Genom att ange prioritetsklass 0 vid skickning så kan man testa smsplatsens hela flöde. Ett sms 

kommer att skapas och simuleras att det har skickats. Om man har angivit Callback URL för kvitto så 

kommer det skickas ett kvitto direkt med status Delivered. Det kommer även skickas ett 

inkommande sms om Callback URL för inkommande finns angivit. 

 

  

http://www.smsplatsen.se/
http://www.smsplatsen.se/
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SMS/MMS - utgående 
Meddelanden kan skickas vi Webservice, Http (Get eller Post) och via Mail2SMS. Om samma text ska 

skickas till flera mottagare ska de skickas i samma anrop med upp till 100 mottagare per anrop. 

Parametrar 

Se parameterlista i slutet på detta dokument. 

Användarnamn: username 

Lösenord: password 

Avsändarnummer: mobileNoFrom 

Mottagarnummer: mobileNoTo 

Meddelandetext: body 

Datum och tid meddelandet kom till smsplatsen: sendDateTime 

Webservice 
Koppla sig mot vår webservice och använd rätt metod.  

 

URL 

https://www.smsplatsen.se/smsservice.asmx 

Metoder 

SendSMS 

public string[] SendSms(string username, string password, string mobileNoFrom, string mobileNoTo, 

string body, DateTime sendDateTime, int priority, string reference) 

 

SendMMS 

public string[] SendMms(string username, string password, string mobileNoFrom, string mobileNoTo, 

string subject, DateTime sendDateTime, int priority, string reference, MMSContainer[] content) 

 

Webservice-exempel (C#) 

Lägg till en referens till webservicen på url https://www.smsplatsen.se/smsservice.asmx. I 

nedanstående exempel är referensen döpt till smsplatsen.  

smsplatsen.SmsService ws = new smsplatsen.SmsService(); 

 

string username = “myUsername”; 

string password = “myPassword”; 

string mobileNoFrom  = “4670123456”; 

string mobileNoTo = “4670123457|4670123458”; 

string body = “Test-SMS via smsplatsen.se”; 

DateTime sendDateTime = DateTime.Now; 

int priority = 10; 

string reference = “order1001”; 

string wsResult = ws.SendSms(username, password, mobileNoFrom, mobileNoTo, body, 

sendDateTime, priority, reference); 

https://www.smsplatsen.se/smsservice.asmx
https://www.smsplatsen.se/smsservice.asmx
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Http 

Anrop ska ske via antingen http-get (parametrar och värden skickas direkt i URL:en) eller som http-

post (parametrar och värden skickas i http-kroppen). Vid användning av http ska ContentType vara 

application/x-www-form-urlencoded. 

Http-exempel (Http-get) 

Skicka SMS, [mobileNoTo] byts ut mot t.ex. 46701234567, dvs klammrarna ska inte vara kvar. 

https://www.smsplatsen.se/Sms.aspx?action=[action]&username=[username]&password=[password

]&mobileNoFrom=[mobileNoFrom]&mobileNoTo=[mobileNoTo]&body=[body]&priority=[priority]&r

eference=[reference]&sendDateTime=[SendDateTime] 

alternativt med korta parametrar 

https://www.smsplatsen.se/Sms.aspx?a=s&un=[username]&pw=[password]&mf=[mobileNoFrom]&

mt=[mobileNoTo]&b=[body]&p=[priority]&ur=[reference]&st=[SendDateTime] 

 

Mail2SMS 
Eftersom kommunikationen sker via E-post så kan det blir fördröjningar innan SMS:et skickas ut, 

vilket beror på det sätt som E-post skickas via internet. Detta API är därför främst lämpligt för 

testning och för meddelanden där leveranstiden inte är kritisk. 

Funktioner specifikt för Mail2SMS 

 Standardavsändare på E-postkontot gör att avsändarnummer inte behöver skickas med i 

varje E-post. 

 END som första text på ny rad förhindrar oönskade tecken när E-post skickas via t.ex. 

Outlook. 

 En eller flera mottagare per E-post.  

 SMS måste ha meddelandetext medans MMS kan skickas med tom meddelandetext. 

 MMS skickas genom att filerna som ska skickas (t.ex. bilder) skickas med som bilagor. OBS! 

Totala storleken på filerna tillsammans får inte överstiga 300KB. Tänk även på att alla 

filformat inte stöds av alla telefoner. 

Parametrar i ämnesraden 

Skriv in de parametrar du vill använda. Om mer än en paramter används ska de åtskiljas med | (pipe). 

T.ex. password=super3ecret|mobileNoFrom=46701234567 

 password = lösenord. Kan utelämnas om användarkontot är inställt på att tillåta det. 

 mobileNoFrom = avsändarnummer. Kan utelämnas, då används användarkontots nummer.  

 reference = referens. Kan utelämnas. 

 country = landsprefix. Möjliggör att skicka I formatet 070 och som då ersätts med t.ex. 4670. 

 mms = sätts till “1” om meddelandet ska skickas som MMS. 

 subject = ämne. Används endast om meddelandet ska skickas som MMS. 

Mail2SMS-exempel 

Avsändare: smssystem@internetplatsen.se 

Mottagare: 46701234567@smsplatsen.se;46701234568@smsplatsen.se 

Ämne: password=mypassword|mobileNoFrom=46701234568|reference=myownreference 

file://192.168.38.200/Internetplatsen/Gemensamma/Utveckling/Sms/Smsplatsen/en
https://www.smsplatsen.se/Sms.aspx?action=%5baction%5d&username=%5busername%5d&password=%5bpassword%5d&mobileNoFrom=%5bmobileNoFrom%5d&mobileNoTo=%5bmobileNoTo%5d&body=%5bbody%5d&priority=%5bpriority%5d&reference=%5breference%5d&sendDateTime=%5bSendDateTime
https://www.smsplatsen.se/Sms.aspx?action=%5baction%5d&username=%5busername%5d&password=%5bpassword%5d&mobileNoFrom=%5bmobileNoFrom%5d&mobileNoTo=%5bmobileNoTo%5d&body=%5bbody%5d&priority=%5bpriority%5d&reference=%5breference%5d&sendDateTime=%5bSendDateTime
https://www.smsplatsen.se/Sms.aspx?action=%5baction%5d&username=%5busername%5d&password=%5bpassword%5d&mobileNoFrom=%5bmobileNoFrom%5d&mobileNoTo=%5bmobileNoTo%5d&body=%5bbody%5d&priority=%5bpriority%5d&reference=%5breference%5d&sendDateTime=%5bSendDateTime
https://www.smsplatsen.se/Sms.aspx?a=s&un=%5busername%5d&pw=%5bpassword%5d&mf=%5bmobileNoFrom%5d&mt=%5bmobileNoTo%5d&b=%5bbody%5d&p=%5bpriority%5d&ur=%5breference%5d&st=%5bSendDateTime
https://www.smsplatsen.se/Sms.aspx?a=s&un=%5busername%5d&pw=%5bpassword%5d&mf=%5bmobileNoFrom%5d&mt=%5bmobileNoTo%5d&b=%5bbody%5d&p=%5bpriority%5d&ur=%5breference%5d&st=%5bSendDateTime
mailto:smssystem@internetplatsen.se
mailto:46701234567@smsplatsen.se;46701234568@smsplatsen.se
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Meddelande:  

Hej! Detta är ett testmeddelande. 

END 

 

SMS/MMS – inkommande 

För att använda inkommande SMS måste först ett nummer eller en nummerserie registrerats hos 

smsplatsen. När ett meddelande skickas till dessa nummer översätts det till ett anrop via webservice, 

http eller till ett E-postmeddelande. Välj på kontoinställningar på www.smsplatsen.se vilken metod 

som ska användas genom att fylla i fältet för callbackadress på rätt sätt. Se respektive teknik för 

exempel.  

Parametrar 
Se bilaga för komplett parameterdefinition. Egentligen spelar namnen ingen roll utan det är 

ordningen som är viktig och att det är rätt datatyp (vid webservice, http är alltid string). 

Exempel 

Avsändarnummer: mobileNoFrom (string) 

Mottagarnummer: mobileNoTo (string) 

Meddelandetext: body (string) 

Datum och tid meddelandet kom till smsplatsen: dateTimeCreated (dateTime) 

Webservice 

Skriv in URL till den webservice du vill få anrop till på dina kontoinställningar på www.smsplatsen.se, 

t.ex. http://www.internetplatsen.se/smsservice.asmx?op=incomingSms (webservicen heter 

smsservice och metodnamnet är incomingSms), i fältet Callback URL (inkommande). Webservicen ska 

vara av typen bool och returnera true om allt gått bra och false om något problem uppstått, så att 

smsplatsen ska prova igen om något inte gick bra. Hur länge och ofta smsplatsen kommer att försöka 

igen avgörs med inställningar per konto på Smsplatsen. 

OBS! Webservicenamn och metod är Case-sensitive. 

Http 
Skriv in den URL som mottagarsidan har där du vill att anrop ska skickas till på dina kontoinställningar 

på www.smsplatsen.se, t.ex. http://www.internetplatsen.se/smsincoming.aspx), i fältet Callback URL 

(inkommande). 

Mail2SMS 
För att ta emot inkomna SMS/MMS som E-post så skriver du in @@ i fältet Callback URL 

(inkommande) på dina kontoinställningar på www.smsplatsen.se. Det är viktigt att E-postadressen på 

den användare som numret är kopplat till är rätt. Det är denna E-postadress som det resulterande E-

postmeddelandet skickas till. 

  

http://www.smsplatsen.se/
http://www.smsplatsen.se/
http://www.internetplatsen.se/smsservice.asmx?op=incomingSms
http://www.smsplatsen.se/
http://www.internetplatsen.se/smsincoming.aspx
http://www.smsplatsen.se/
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Ta bort SMS/MMS 
Alla meddelanden som inte har gått iväg än kan tas bort. 

Parametrar 
Se bilaga för komplett parameterdefinition. 

Användarnamn: username 

Lösenord: password  

Identifierare: ticket 

Webservice 
DeleteTicket 
public string DeleteTicket(string userName, string password, string ticket) 
 

Http 

https://www.smsplatsen.se/Sms.aspx?action=d&username=[username]&password=[password]&tick

et=[ticket] 

Alternativt med korta parametrar 

https://www.smsplatsen.se/Sms.aspx?a=d&un=[username]&pw=[password]&ts=[ticket] 

Mail2SMS 
Det går inte att ta bort meddelanden via Mail2SMS. 

Automatiskt statusuppdatering - kvitto (Callback) 
Varje sms har alltid en status och vanligtvis är första status ”Created” och sista status ”Delivered”. 
Däremellan kan meddelanden ha olika statusar (se bilaga A). Smsplatsen kan ”trycka” ut information 
när en statusförändring har skett. För att det ska fungera krävs rätt kontoinställningar på smsplatsen i 
fältet Callback URL (inkommande).  
 

Parametrar 
Se bilaga för komplett parameterdefinition. Egentligen spelar namnen på parametrarna ingen roll 
utan det är ordningen som är viktig och att det är rätt datatyp (vid webservice, http är alltid string). 
Identifierare: ticket (string) 
Status: status (int) 
Beskrivning: description (string) 
Tid för statusförändring: statusDateTime (dateTime) 
 

Webservice 
När rätt URL är angiven i kontoinställningarna sker anrop till denna webservice för varje inkommande 
meddelande. 
Exempel på webserviceinställning: 
http://www.internetplatsen.se/mywebservice.asmx?op=incomingReceipt där webservicen heter 
mywebservice och metoden heter incomingReceipt. 
 

Http 
När rätt URL är angiven i kontoinställningarna så skickas kvitton ett och ett via http-POST i 
parametern  i formatet: 

https://www.smsplatsen.se/Sms.aspx?action=d&username=%5busername%5d&password=%5bpassword%5d&ticket=%5bticket
https://www.smsplatsen.se/Sms.aspx?action=d&username=%5busername%5d&password=%5bpassword%5d&ticket=%5bticket
https://www.smsplatsen.se/Sms.aspx?a=d&un=%5busername%5d&pw=%5bpassword%5d&ts=%5bticket
http://www.internetplatsen.se/mywebservice.asmx?op=incomingReceipt
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ticket={0}&status={1}&description={2}&statusDateTime={3} 
 

Exempel:  
ticket=10406341033684062100001000010&status=6&description=Delivered&statusDateTime=2011-
01-01 16:00 
 

Mail2SMS 
Det går inte att få statusförändringar via Mail2SMS. Det går dock alltid att följa hur det gått för sina 

sms på sitt konto på www.smsplatsen.se.  

 

Manuell kontroll av status på SMS/MMS 
Istället för att automatiskt ta emot statusar eller om man specifikt vill kontrollera ett visst 
meddelande kan man aktivt fråga efter status på meddelandet med hjälp av dess kvitto. Genom att 
skicka in ticket(s) till metoden GetStatus (Webservice) eller med action=g (http) kan man ta reda på 
vilken status dessa meddelanden har. Vill man fråga om flera meddelanden i ett anrop så skickar man 
in flera tickets åtskilda med | (pipe). Svaret kommer som en array av strängar i den ordning som man 
skickade in kvittona. 
 

Parametrar 
Se bilaga för komplett parameterdefinition. 
Användarnamn: username 

Lösenord: password 

Identifierare: ticket 

Webservice 
URL 

https://www.smsplatsen.se/smsservice.asmx 

Metod 
GetStatus 

public string[] GetStatus(string userName, string password, string ticket) 

 

Http 

https://www.smsplatsen.se/Sms.aspx?action=g&username=[username]&password=[password]&tick

et=[ticket] 

Alternativt med korta parametrar 

https://www.smsplatsen.se/Sms.aspx?a=g&un=[username]&pw=[password]&ts=[ticket] 

Struktur på svar 

Ticket|Status|FailureInfo|MobileNoTo|MobileNoFrom|Reference 

Exempel på svar 

10556342682742671025001505719|6|0|2011-01-01 16:00|46701234567|46701234568|Msg1201 

10556342682742671025001505720|6|0|2011-01-01 16:00|46701234567|46701234569|Msg1202  

 

https://www.smsplatsen.se/smsservice.asmx
https://www.smsplatsen.se/Sms.aspx?action=g&username=%5busername%5d&password=%5bpassword%5d&ticket=%5bticket
https://www.smsplatsen.se/Sms.aspx?action=g&username=%5busername%5d&password=%5bpassword%5d&ticket=%5bticket
https://www.smsplatsen.se/Sms.aspx?a=g&un=%5busername%5d&pw=%5bpassword%5d&ts=%5bticket
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Mail2SMS 

Det går inte att via Mail2SMS API:t kontrollera status på meddelanden. Det går däremot alltid att 

logga in på sitt konto på www.smsplatsen.se och där följa sina meddelanden. 

 

 

 

  

http://www.smsplatsen.se/
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API Outlook OMS 

I Outlook 2007 och framåt finns inbyggt stöd för att skicka meddelanden. Denna funktion aktiveras 

under menyvalet Verktyg / Alternativ / Inställningar (fliken) / Meddelanden (knapp). När 

inställningarna är gjorda så syns ny funktionalitet i Outlook där det är möjligt att t.ex. skicka till valda 

kontakter, få påminnelser och mötesförfrågningar mm. 

Outlook OMS-exempel 

Webbtjänstadress: https://www.smsplatsen.se/omsservice.asmx 

Användar-ID: myusername 

Lösenord: mypassword 

 

  

https://www.smsplatsen.se/omsservice.asmx
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Bilga A – Parametrar 
Parameter   

(string om inget 

annat anges) 

Används i (Ws = 

Webservice, http = 

http-Post/Get) 

Beskrivning Exempel 

action eller a. 

Obligatorisk. 

 

http (ut), Mail2Sms S = skicka SMS, G = hämta 

status, D = ta bort SMS 

S, G eller D 

body (eller b vid 

http) 

(meddelandetext) . 

Obligatorisk. 

Ws (ut, in), http (ut, in), 

Mail2Sms 

Meddelandetexten. 

Sträng med max 459 

tecken. 

Hej! Glöm inte 

arbetsskor idag. 

description 

(beskrivning) 

Ws (in), http (in) Beskrivning i klartext vad 

en status innebär 

Delivered 

encoding eller e. 

Valfri. 

http (ut) Behövs sättas till 1 i 

kombination med body i 

formatet base64 för att 

vissa specialtecken ska 

fungera (t.ex. +). 

1 

incomingDateTime 

(inkommandetid) 

DateTime 

Ws (in), http (in) Den tid smsplatsen tog 

emot meddelandet. 

2015-01-01 

MMSContainer 

(MMS-filobjekt) 

Ws (in) Se bilaga C MMSContainer 

(MMS-filobjekt) 

mobileNoFrom (eller 

mf vid http) 

(avsändare) . 

Obligatorisk. 

 

Ws (ut, in), http (ut, in), 

Mail2Sms 

Avsändarnummer eller 

text. Sträng med max 11 

alfanumeriska tecken 

eller 16 numeriska tecken 

46701234567 eller 

PA bygg 

mobileNoTo (eller 

mt vid http) 

(mottagare) . 

Obligatorisk. 

Ws (ut, in), http (ut, in), 

Mail2Sms 

Mottagarnummer. 

Använd | (pipe) som 

avskiljare för att skicka 

upp till 50 mottagare i ett 

utskick. 

46701234567 eller 

46701234567|467

01234568 

password (eller pw 

om http) 

(lösenord) . 

Obligatorisk. 

Ws (ut), http (ut), 

Mail2Sms 

Kontots lösenord. Sträng - 

case sensitive. 

Password01 
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priority  (eller p om 

http) 

(prioritetsklass) . 

Obligatorisk. 

Ws (ut), http (ut), 

Mail2Sms 

Vilken prioritetsklass som 

ska användas. T.ex. 0 för 

debug och 10 som 

standard. Heltal. 

10 

reference (eller r om 

http) 

(reference) . Valfri. 

Ws (ut), http (ut), 

Mail2Sms 

Egen referens för att t.ex. 

hålla reda på vilket sms 

som ska faktureras vem. 

Sträng med max 50 

tecken. 

User1004 eller 

12345 

sendDateTime (eller 

st om http) 

(skickadatum) . 

Valfri. 

DateTime 

 

Ws (ut), http (ut), 

Mail2Sms 

Den tid och dag som 

meddelandet ska skickas. 

Använd en passerad tid 

för att skicka direkt. 

Datum med tid. 

2015-01-01 16:00 

sendtime 

(skickadatum) . 

Valfri.  

DateTime 

 

Ws (ut) Den tid och dag som 

meddelandet ska skickas. 

Använd en passerad tid 

för att skicka direkt. 

Datum med tid. 

2015-01-01 16:00 

statusDateTime 

(statustidpunkt) 

http (in) Vilken tid ett meddelande 

fick sin status 

2015-01-01 16:00 

statustime 

(statustidpunkt) 

DateTime 

Ws (in) Vilken tid ett meddelande 

fick sin status 

2015-01-01 16:00 

ticket (eller ts om 

http) 

(identifierare). 

Obligatorsik. 

 

Ws (ut), http (ut), 

Mail2Sms 

Kvitto på det SMS som 

ska kontrolleras status på 

(ws via GetStatus och 

http när a=G) eller tas 

bort (ws via DeleteTicket 

eller http när a=D) 

100163397906359

72963351092269 

(29 tecken och 

endast siffror) 

username (eller un 

om http) 

(användarnamn). 

Obligatorisk. 

Ws (ut), http (ut) Kontots användarnamn. 

Sträng - case sensitive. 

User01 
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Bilaga C - Filobjekt vid MMS 
Man måste skapa en egendefinerad klass med 4 st publika egenskaper enligt följande schema: 
  
public class MMSContainer 
{ 
                             public string Filename { set;get } 
                             public string Filetype { set;get } 
                             public string ContentId { set;get } 
                             public byte[] Content { set;get } 
} 
  
Namnen och datatyperna måste vara exakt enligt ovan 
  
Egenskapsförklaring: 
Filename = Filens namn inklusive filändelse, ex. myImage.jpg eller myText.txt 
Filetype = Filens typ, ex. image/jpeg eller text/plain 
ContentId = Unikt id som återfinns i smil dokumentet och används för bl a placering, ex. text_0.txt 
Content = Filens innehåll 
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Bilaga B - Svarskoder 

SMS-statusar 
0  None 

1  Created 

2  IsSending 

3  SentToProvider 

4  SentToNetwork 

5  PendingDelivery 

6  Delivered 

7  Expired 

8  Unknown 

9  Failure 

10 Deleted 

11 AbsentSubscriber 

Felkoder 
0   None 

10  NotEnoughCredits 

15  InvalidParameter 

20  InvalidUserNameOrPassword 

30  InvalidDestinationAddress 

31  DuplicateDestinationAddress 

32  DestinationAddressNotApproved 

35  InvalidSourceAddress 

40  ProviderSystemError 

50  RequestError 

100 BodyLengthTooLong 

110 BodyEmpty 

120 InvalidUserReference 

150 InvalidTicket 

151 ExpiredTicket 

200 ProviderCatchError 

300 InvalidIPAddress 

350 SendLimitReached 

400 OtherError 

500 InternalError 

 


