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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 w panelu Salesmanago

(rys.
1)
Aby dokonać konfiguracji usługi SMSAPI w Salesmango należy wykonać operację zgodnie z
kolejnością na rys.1.
➔ W zakładce „Ustawienia” wybieramy „Integracje”, następnie „Bramka SMS” (Krok 1-3).
➔ W oknie „Wybierz Bramkę Sms” wybieramy opcję SMSAPI. Kolejny etap to uzupełnienie
danych konta w SMSAPI.
➔ Podajemy login w SMSAPI („Login”), hasło do API („Hasło”) oraz pole nadawcy („Pole od”)
zarejestrowane uprzednio w panelu WWW SMSAPI
(https://ssl.smsapi.pl/sms_settings/sendernames). Hasło do API należy ustawić w
zakładce Ustawienia API > Hasło do API (MD5).
➔ Linki pod pozycją „Dostarczenie SMS” oraz „Odpowiedź SMS” należy skopiować oraz
wprowadzić na kolejnym etapie konfiguracji w serwisie SMSAPI (
https://ssl.smsapi.pl/client_callbacks/callbacks ) (Krok 5).
➔ Wprowadzone ustawienia należy potwierdzić naciskając „Zapisz” (Krok 6).
x
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3. Konfiguracja w panelu WWW SMSAPI

(rys.2)
Do poprawnego działania usługi SMSAPI w Salesmanago należy wykorzystać skopiowane linki z pola
„Dostarczenie SMS” oraz „Odpowiedź SMS” (rys.1, krok 5)
➔ W zakładce „Ustawienia API” wybieramy „Adresy Callback” (krok 1-2).
➔ W polu „Typ”, pozycji „Adres callback – raport SMS” odpowiada „Dostarczanie SMS” oraz
„Adres callback – odbiór SMS” odpowiada „Odpowiedź SMS” (krok 3).
➔ W polu „URL” dla „Adres callback – raport SMS” wprowadź link z pola „Dostarczenie SMS” oraz
dla „Adres callback – odbiór SMS” wprowadź link z pola „Odpowiedź SMS”. (krok 4).
➔ Ostatni etap to dodanie konfiguracji (krok 5).
Po wykonaniu powyższych czynności usługa SMSAPI jest prawidłowo powiązana z Salesmanago oraz
możliwe jest przeprowadzenie wysyłki wiadomości SMS/VMS.
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