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Integrácia eSMSky do software tretích strán 
 
Úvodom: 
Aplikácia nevyžaduje inštaláciu. Obsah archívu extrahujte ako samostatnú zložku, alebo 
jednotlivé súbory pripojte do inštalačného balíčku vlastnej aplikácie a distribuujte ako súčasť  
inštalácie programu.  
 
Databáza programu: 
Ako databáza je použitý súbor aplikácie MS Access. Databáza nevyžaduje dodatočnú 
inštaláciu serveru, ovládačov či iných prvkov. Databáza je podporovaná vo všetkých verziách 
Windows.+ 
 
Databáza obsahuje nasledujúce tabuľky: 
 

 
 
FIRMA: do tejto tabuľky uložte informácie o firme. Tieto údaje budú zároveň slúžiť ako 
registračné a aj fakturačné. Údaje je možné vložiť priamo z Vašeho software, prípadne je 
možné ich zadať ručne v nastavení eSMSky.  
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Po vyplnení údajov je možné vykonať automatickú registráciu a vytvorenie konta pre 
eSMSky. Ako prihlasovacie meno do účtu bude použitý zadaný e-mail. Po vyplnení 
údajov o firme je potrebné zadanie hesla, ktoré bude použité pri vytváraní účtu. Heslo 
program neukladá a nepoužíva, preto je potrebné si ho zapamätať. Heslo bude po vytvorení 
účtu zaslané na uvedený e-mail. Účet vytvoríte po stlačení tlačidla: Automaticky registrovať 
účet na odosielanie SMS. Po úspešnej registrácii si program uloží prihlasovacie meno a kľúč, 
ktorý bude používať pri komunikácii so serverom pri odosielaní SMS a ostatných funkciách.  
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Nastavenie účtu a výšku kreditu je možné kontrolovať na záložke SMS účet v nastavení 
programu eSMSky. Po načítaní zostatku kreditu programom eSMSky sa výška kreditu uloží 
do databáze, odkiaľ si ju môžete zobraziť vo svojom informačnom systéme.  
 

 
 
Zároveň je možné priamo z eSMSky objednávať kredit. Momentálne sú dostupné dve 
metódy, paypal a faktúra.  
 
Pole odosielateľ:  
Sú dve možnosti nastavenia. Jedna je textový údaj BEZ MEDZIER, napríklad MedSoft alebo 
telefónne číslo, ak chcete umožniť odpoveď na SMS. Program po registrácii automaticky 
vygeneruje telefónne číslo v tvare pre SMS bránu a uloží ho ako odosielateľa SMS v tvare 
948-700708. Tento údaj je možné zmeniť.  
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Nastavenie odosielania: 
 

 
 
Momentálne sú dostupné dve metódy odosielania. Odoslať dnešné a Odoslať dnešné 
a všetky staršie neodoslané. Odoslať dnešné znamená, že odošle len tie SMS, ktoré majú 
naplánované odoslanie na dnešný deň. Druhé nastavenie odošle všetky SMS, ktoré boli 
nastavené na odoslanie dnes a aj všetky ostatné, ktoré neboli odoslané napríklad cez víkend, 
kedy nebol počítač s programom spustený. V prípad umiestnenia na server budú SMS 
odosielané v nastavenom intervale. 
 
Automatické spustenie programu po štarte systému Windows vykonáte stlačením tlačidla: 
Program spúšťať automaticky pri štarte počítača. 
 
Frekvencia odosielania: 
 
Raz denne pri spustení – toto nastavenie je doporučené vtedy, ak sú SMS ukladané 
s veľkým predstihom a pre daný deň už nebudú pridávané žiadne SMS, ktoré by bolo treba 
odoslať.  
 
Raz za hodinu – bude odosielať SMS raz za hodinu. Toto nastavenie je vhodné vtedy, keď sa 
v priebehu dňa pridávajú SMS, ktoré majú byť v daný deň aj odoslané, napríklad informačné 
SMS pre zákazníkov, ktorých informujete o naskladnení tovaru, ktorý si môžu prísť 
vyzdvihnúť alebo im bol odoslaný kuriérom atď....  
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Podľa nastaveného intervalu – bude odosielať v zadanom intervale v minútach. Minimálna 
hodnota je 5 minút. Toto nastavenie neodporúčame obchádzať, pre bežné použitie nie je 
potrebné zadávať nižšiu hodnotu. 
 
Východzí čas odosielania – zdávajte čas v tvare hh:mm:ss. Tento čas znamená, kedy odošle 
server prijaté dávky SMS z celého dňa, ktoré zhromaždil. Toto nastavenie je serverom 
ignorované vtedy, ak bol pre odoslanie SMS navolený iný čas. Toto bude vysvetlené neskôr 
v kapitole pre ukladanie SMS do databázovej tabuľky. Tento čas by mal byť vyšší, než je čas, 
dokedy sa na daný deň pridávajú SMS. Ak sú SMS pridané s predstihom, je tento čas možné 
navoliť aj na nižší čas.  
 
Ručné pridanie SMS: 
Kliknutím na ikonu pri hodinách je možné zobraziť výberom z menu : Prehľad SMS / 
Pridanie a editácia. Tu je možné ručne upraviť SMS, pridať SMS alebo vidieť prehľad SMS, 
ktoré už boli zadané. Zároveň je možné odstrániť SMS, ktoré už boli odoslané.  
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Vkladanie SMS do tabuľky v DB: 
 
SMS sa ukladajú do tabuľky s názvom SendTAB. 
 

 
 
Štruktúra tabuľky: 

 
 
PID_KID – je automatické číslo, ktoré si generuje databáza. Odosiela sa ako unikátny 
identifikátor SMS.  
 
DATE_ADD – je dátum, kedy bola správa pridaná do SendTAB 
 
MOBILE – číslo mobilného telefónu, na ktoré sa má správa doručiť 
 
EMAIL – je e-mail klienta. Tento údaj nie je potrebné zadávať, pole je pripravené pre službu 
rozosielanie správ na e-mail. 
 
SENT – true/false – stav odoslania SMS – túto hodnotu riadi program eSMSky, poprípade pri 
vytváraní a zadávaní SMS iným programom vkladajte hodnotu FALSE a správa bude 
považovaná za neodoslanú.  
 
DATE_SEND – je dátum, kedy má byť SMS odoslaná na server k rozoslaniu.  
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SEND_DATE_TIME – je to údaj, dátum a čas vo formáte yyyy-mm-dd HH:MM:SS. Tento 
údaj môže byť iný ako DATE_SEND a ak je zadaný, je uprednostnený serverom. Takto je 
možné odosielať časované SMS klientom. DATE_SEND musí byť aj tak vyplnený. 
DATE_SEND určuje dátum, kedy bude SMS odoslaná na server ktorý rozosiela SMS a údaj 
SEND_DATE_TIME určuje deň a hodinu, kedy bude daná SMS odoslaná na zadané číslo. 
Takto je možné dnes zadať SMS, ktorá bude na server odoslaná (DATE_SEND) 1.1.2016 
a SMS bude odoslaná klientovi na zadané telefónne číslo až 5.3.2016 (SEND_DATE_TIME). 
 
smsText – je text SMS s alebo bez diakritiky a bez odriadkovania (SMS zadajte ako jeden 
riadok textu). 
 
UNICODE – hodnoty 0 a 1. Ak sa majú SMS odoslať s diakritikou, zadajte hodnotu 1. Ak 
chcete SMS odosielať bez diakritiky, zadajte hodnotu 0 a server diakritiku odstráni. Šetrí to 
finančné prostriedky.  
 
KOMU – zadávate len pre lepší prehľad v zozname SMS, nie je to povinný údaj. 
 
Tabuľka SetSMS – je tabuľka, kde sú uložené nastavenia. Nevkladáte žiadne údaje, 
nastavenie programu vykonajte z programu eSMSky. 
 
Tabuľka firma:  Informácie o firme, viz predchádzajúci text. 


