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1. Rozpoczęcie współpracy
W celu rozpoczęcia współpracy należy utworzyć konto w serwisie SMSAPI: http://www.smsapi.pl/
Utworzone konto jest gotowe do użytku, jednak zalecamy ustawienie własnego pola nadawcy. Jako domyślne
ustawione jest pole nadawcy „Info”. Dodanie pola nadawcy jest usługą całkowicie darmową.

2. Konfiguracja integracji IAI-Shop
Integracja SMSAPI z IAI-SHOP pozwala na wysyłkę powiadomień SMS podczas zmiany statusu zamówienia w
sklepie IAI-SHOP oraz powiadomienie właściciela sklepu o nowym zamówieniu. W ramach jednego użytkownika
IAI-SHOP można skonfigurować usługę powiadomień SMS dla kilku sklepów.
Konfiguracja integracji dostępna jest pod adresem http://iaishop.smsapi.pl/ .
Aby uruchomić usługę należy wypełnić formularz pod adresem http://iaishop.smsapi.pl/register (rys.1).

(rys. 1)
➔ Podajemy nazwę użytkownika w SMSAPI („SMSAPI UŻYTKOWNIK”), hasło do API („SMSAPI hasło do API
w MD5”). Hasło można wygenerować w panelu klienta pod adresem
https://ssl.smsapi.pl/client_api/password „Pokaż hasło do API w MD5”.
➔ Podajemy nazwę sklepu IAI-SHOP („IAI-SHOP nazwa sklepu”), nazwę użytkownika IAI-Shop („IAI-SHOP
użytkownik”) oraz hasło użytkownika IAI-Shop („IAI-SHOP hasło”).
➔ Wprowadzone ustawienia należy potwierdzić naciskając „Utwórz konto”.

UWAGA! Hasło do interfejsu API po rejestracji jest takie same jak hasło do panelu WWW. Istnieje
możliwość zmiany hasła do interfejsu API w zakładce Ustawienia → API. Zmiana hasła do panelu
WWW nie wpływa na hasło API.
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Pod adresem http://iaishop.smsapi.pl/login dostępne jest logowanie do nowo utworzonej integracji z IAI-SHOP
(rys 2).
Dane „SMSAPI UŻYTKOWNIK” oraz „SMSAPI HASŁO DO API MD5” wprowadzamy identycznie jak w formularzu
rejestracyjnym integracji (rys. 1).

(rys. 2)
W integracji dostępne są 3 zakładki:
➔ „Zarządzaj sklepem”, pozwala na konfigurację treści wysyłanym wiadomości SMS podczas zmiany statusu
w sklepie IAI-SHOP oraz konfigurację powiadomień o nowym zamówieniu dla właściciela sklepu.
➔ „Ustawienia SMSAPI”, pozwala na zmianę konta w SMSAPI z którym powiązana jest integracja.
➔ „Stan konta”, pozwala na sprawdzenie ilości dostępnych punktów na platformie SMSAPI.

(rys. 3)
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3. Szczegółowa konfiguracja integracji IAI-SHOP
Opis szczegółowy:
➔ W zakładce „Zarządzaj sklepem” można wybrać sklep IAI-SHOP dla którego chcemy przeprowadzić
konfigurację.
➔ Na liście „Nadawca wiadomości” można dokonać wyboru pola nadawcy wiadomości SMS spośród
dostępnych oraz aktywnych w serwisie SMSAPI (https://ssl.smsapi.pl/sms_settings/sendernames).
Pole nadawcy „ECO” odpowiada usłudze Eco. Pozostałe pola nadawcy dotyczą usługi Pro.
➔ Opcja „Zastąp znaki specjalne” pozwala na automatyczną zmianę wszystkich znaków specjalnych ( w tym
polskich diakrytycznych) w treści wysyłanych powiadomień SMS na odpowiedniki np. ą na a. Różnica w
ilości znaków w zależności od kodowania przedstawiona jest w tabeli nr 2.
➔ Opcja „Wyślij fast” pozwala na nadanie wysyłanym wiadomością najwyższego priorytetu zgodnie z
wykorzystywanym kanałem PRO/ECO. Opcja wiąże się z podwyższonymi opłatami – 1,5x stawki
standardowej wiadomości danego typu.
➔ Opcja „Numer właściciela sklepu” pozwala na konfigurację numeru/ów na które zostaną wysłane
powiadomienia SMS o nowym zamówieniu

(rys. 4)
➔ Opcja przedstawiona na rys. 5 pozwala na aktywacje wysyłki oraz konfigurację treści powiadomienia SMS
o nowym zamówieniu. Dostępne parametry opisane są w tabeli nr 1.

(rys. 5)
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➔ Opcja przedstawiona na rys. 6 pozwala na aktywacje wysyłki oraz konfigurację treści powiadomień SMS o
zmianie statusu zamówienia w sklepie IAI-SHOP. Dostępne parametry opisane są w tabeli nr 1.

(rys. 6)
Tabela dostępnych parametrów w treści powiadomień SMS dla integracji z IAI-SHOP:
Parametr

Opis

{customer}
{number}
{phone}
{status}
{total_price}

Imię i nazwisko klienta
Numer zamówienia
Numer telefonu klienta
Status zamówienia klienta
Całkowita wartość zamówienia
(tab. 1)
Tabela ilości wysłanych SMS w zależności od długość wiadomości:
Bez znaków specjalnych

Ze znakami specjalnymi (w tym PL)

Ilość znaków

Ilość punktów

Ilość znaków

Ilość punktów

160

1 SMS

70

1 SMS

306

2 SMSy

134

2 SMSy

459

3 SMSy

201

3 SMSy

612

4 SMSy

268

4 SMSy

765

5 SMSów

335

5 SMSów

918

6 SMSów

402

6 SMSów
(tab. 2)
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