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Voorwoord
Deze handleiding gaat over de SMS toepassing in Fronter Y10. Met de voorbeelden
proberen we veel voorkomende situaties te tonen.
Fronter wordt continu verder ontwikkeld en verbeterd. Het is daardoor mogelijk dat er
verschillen bestaan tussen de handleiding en de applicatie. Deze handleiding is
geschreven voor Fronter versie Y10.
We hopen dat deze handleiding u goed op weg helpt.
Lillehammer, Oktober 2010
Steinar Hov/Ingun Vaglid

Introductie
De SMS toepassing geeft de mogelijkheid om groepen aan te geven die
toestemming hebben om sms-berichten te versturen naar andere groepen. Een
voorbeeld wanneer dit handig kan zijn is wanneer een docent ziek uitvalt en een les
of college diezelfde dag kan niet doorgaan. In dat geval is het handig om de
studenten een sms-bericht te kunnen sturen om hen op de hoogte te stellen hiervan.
Een ander voorbeeld kan zijn wanneer een mentor een leerling gedurende de dag wil
contacteren.
De SMS dienst is beschikbaar op de plaats vaar je Briefjes verstuurd. Echter, om
deze dienst te kunnen gebruiken, moet er eerst een SMS bundel worden
aangeschaft bij Fronter en moet de Fronterbeheerder een aantal instellingen doen in
het Frontergebouw. De SMS bundel wordt automatisch gedebiteerd wanneer er
berichten worden verzonden.

Taken voor de beheerder
Deze service moet worden geactiveerd in de licentie database van Fronter. Wanneer
deze service wordt aangevraagd is het handig wanneer er en structuur is
aangemaakt voor het verdelen van de sms berichten.

In dit voorbeeld zijn er 7 verschillende SMS accounts hiervoor aangemaakt. Elk
account kan een bepaald aantal sms berichten worden toegekend.
Voordat iemand een sms bericht kan versturen moet de beheerder eerst een aantal
instellingen doen in de beheer module. Onder Toepassingen vindt je de optie SMS
set-up:
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Het kan je verschillende groepen koppelen aan de verschillende accounts voor het
versturen van sms berichten.

Let op:
Wanneer de Vergeten wachtwoord toepassing is aangezet komt er een extra optie
voor SMS – dit staat verder niet in deze handleiding:

De beheerder moet vooraf de verschillende groepen hebben ingesteld (of een lijst
hebben van de huidige groepen) welke moeten worden gelinkt aan de individuele
accounts zoals hieronder:
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Selecteer eerst het juiste account (1):

Link daarna de juiste groep (2) aan dit account:
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Een mogelijke manier van instellen zou er als volgt uit kunnen zien:

Je kan een sms bericht versturen door deelnemers te selecteren in de
deelnemerslijst in een ruimte of door de zoekoptie te gebruiken. In dat tweede geval
moet degene die de sms wil versturen minstens Contacten weergeven rechten
hebben voor de groepen waar ze de sms naar toe willen sturen.
In de 400 serie van de Instellingen voor het hele Frontergebouw staan twee
instellingen over informatie voor de verzender:

409 staat je toe om de landcode in te stellen (voor Nederland +31, voor België +32).
Daarnaast wordt 410 gebruikt om de naam van de afzender die in het bericht wordt
getoond in te stellen. Fronter is ingesteld als de standaard afzender.

Versturen van sms berichten
Je schrijft en verstuurt het sms bericht door gebruik te maken van de Briefjes
mogelijkheid. Je kan dit op de volgende manieren doen:
1. Je kan Nieuw briefje selecteren in de persoonlijke toepassing E-mail,
waarin ook de briefjes inbox zich bevindt.
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Je moet eerst ontvangers toevoegen:

Hier zoek je de ontvangers één voor één of selecteer je een groep waarin de
ontvanger(s) in staat/staan:

2. Daarnaast kan je ook één of meer ontvangers selecteren via
Zoeken/Contacten:
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3. Ten slotte kan je ook ontvangers toevoegen vanuit de ledenlijst van een
ruimte:

Schrijf vervolgens je berichtje. Je vindt de Verstuur tekstbericht knop onderaan het
scherm:

Wanneer je op de Verstuur tekstbericht knop hebt geklikt, verschijnt het volgende
scherm:

In dit scherm staat de volgende informatie:
1. Het SMS account waarvan het tegoed wordt aangesproken en het aantal
beschikbare berichten dat nog kan worden verstuurd.
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2. Het bericht (een nieuw bericht wordt gemaakt voor elke keer dat het aantal
karakters over de 160 gaat).
3. Hier kan je ervoor kiezen om een kopie ook als Briefje te versturen aan de
ontvangers.
4. Wanneer niet alle ontvangers een mobiel nummer hebben opgegeven op
hun contactkaart, kunnen ze het bericht ontvangen als Briefje.
5. Meer ontvangers kunnen worden toegevoegd door hier hun mobiele
nummers in te voeren. Zet een komma tussen elk telefoonnummer.

Een log van de sms berichten die zijn verzonden wordt getoond in de beheer
module.

Het log toont de gebruikersnaam van de verzender, de ontvangers en de berichten:

Deze “betaalkaart” moet door Fronter worden bijgevuld.
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