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Firmadat SMS Sender  

pracuje přímo s databází Pohody nebo i samostatně a zjednodušuje a automatizuje práci. U verze 

Pohoda E1 navíc můžete program spouštět přímo tlačítkem z Pohody a odesílat tak SMS zprávy 

jednotlivým klientům jedním kliknutím. SMS zprávy lze generovat z přijatých objednávek ale i z 

jakéhokoli softwaru třetích stran. 

Jak lze nastavit odesílání z Pohody? 
Tyto funkce jsou použitelné pouze, pokud si k produktu objednáte i nastavení v Pohodě nebo sami 

nastavíte vygenerování TXT souboru z Pohody, případně jiného softwaru. 

Použití je všestrannější, uvádíme pouze typické příklady. 

 Odeslat 1 SMS ve které je info o zaslané zásilce* 

(….Vaše zásilka XXXX, částka XXX, forma úhrady XXX… byla odeslána) text zpráv je 

editovatelný v libovolném textovém editoru 

 Odeslat 1 SMS s vlastním textem* 

  Otevře se dialogové okno a Vy napíšete vlastní text SMS zprávy 

 Odeslat SMS o změně stavu objednávky všem označeným (pole X) objednávkám v Pohodě 

 

 Odeslat SMS zcela automaticky, při změně stavu objednávky (jen Pohoda SQL a E1) 

Pokud změníte stav objednávky v Pohodě (pole vyřízeno), odešle se automaticky 

SMS zpráva se změnou stavu a informací o odeslání. 

*) u Pohody MDB a SQL je nutno lze zaslat SMS jen pro všechny označené objednávky. Tedy i 

jednotlivě. U pohody E1 lze odesílat SMS pro objednávku, které máte aktivní (nakliknutou). 

Mohu odesílat SMS i z jiných softwarů? 
Ano, je možné přeskočit první krok pro vygenerování SMS a SMS zprávu zapsat přímo do fronty pro 

odeslání. Postup je jednoduchý. Stačí vytvořit TXT soubor, který bude obsahovat: 

„+420XXXXXXXXX;Telo zpravy SMS k odeslani“       - zadávejte bez uvozovek a diakritiky. 

Soubor může mít jeden nebo více řádků s SMS zprávami. Tyto soubory modul po načtení a odeslání 

ihned přesune do archivu historie odeslaných zpráv, kde uvidíte text SMS, kdy a komu byla 

odeslána. 

Díky tomuto jednoduchému systému, můžete napojit rozšíření nejen na Pohodu, ale třeba i na 

eshop, objednávkové systémy třetích stran, sklady, fakturace, atd. 

Výhody 
Oproti jiným řešením, zde v platíte za SMS odeslané v závislosti na Vašem tarifu. Tedy ve většině 

případů máte SMS zcela ZDARMA a nemáte s používáním žádné další náklady. 

Samoinstalace - není zde žádný náklad na instalaci. Rozšíření stačí nainstalovat a nastavit cestu 

k databázi Pohody. S instalací Vám pomůže náš návod níže. 

Na strana telefonu stačí běžný telefon s Android 2.1 a vyšším. Pokud chcete použít k rozeslání 

telefon, který běžně používáte i toto je možné.  Fronta zpráv se vytváří, i když nejste právě na Vaší 

Wi-Fi a zprávy můžete následně odeslat hromadně z celé fronty. 



Instalace a nastavení na straně PC (SERVER) 
 

Nainstalujte aplikaci na Vašem PC nebo serveru.  

 

Při instalaci si můžete vybrat 

umístění instalace. 

Po instalaci povolte ve firewallu 

port 12876 pro vnitřní síť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otevřete nastavení služeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A nastavíme u služby FSMS spouštění automaticky. Službu ručně spustíme přes pravé tlačítko 

„Spustit“ 

 

 

 

Po spuštění je již server schopen komunikovat s klientem ve Vašem telefonu. 

 

 

 



Instalace na Android zařízení 
 

Požadavky: Android verze 2.1 nebo vyšší 

 Pokud instalujete balíček instalace APK z jiného zdroje než 

Obchod Play. Musíte před instalací povolit „Neznáme zdroje“ ve 

Vašem telefonu. 

Toto nastavení naleznete pod menu: 

 

Anglické menu 

Settings - Security  povolte volbu „Unknown sources“ 

 

České menu 

Nastavení - Zabezpečení povolte volbu „Neznámé zdroje“ 

 

 

 

Instalační balíček FSMSclient.APK teď v telefonu jednoduše spusťte. Po přečtení 

prosím potvrďte povolení práv aplikace. 

Aplikaci najdete v nainstalovaných aplikacích. 

Spusťte aplikaci a do pole s IP adresou zadejte IP adresu 

Vašeho serveru, na kterém běží výše zmiňovaná služba. 

Klikněte na Connect, aplikace je spuštěna a připravena. 

Nyní by se měl vedle nápisu „last ping“ zobrazovat čas 

poslední odezvy od serveru.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Nyní můžete vkládat do adresáře, kde jste na serveru nainstalovali službu TXT soubory. 

Ty budou ihned zpracovány a 

odeslány. Nyní vytvořte 

testovací zprávu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento TXT soubor vložte do 

adresáře, kde je nainstalována 

služba. Ihned dojde k odeslání 

SMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukončení aplikace na Android zařízení 
Aplikaci v telefonu vždy před opuštěním telefonu z dosahu vnitřní sítě vypněte přes tlačítko EXIT. 

Službu běžící na počítači není nutno ukončovat. 

 



Nastavení odesílání SMS z Pohody 
Pro generování TXT souborů 

k rozeslání SMS z Pohody 

nahrejte do adresáře, kde máte 

nainstalovanou serverovou část 

tyto soubory 

 

 

 

Nyní otevřete soubor SendSMSFomOrder.exe.config a upravte nastavení. Neoznačená pole 

neměňte. 

 

  <system.net> 

    <mailSettings> 

    <smtp from="vasemail@vasedomena.cz"> 

    <network host="smtp.vasedomena.cz" port="25" userName="notifikace@vasedomena.cz" 

password="HesloProSMTP"/> 

     </smtp> 

    </mailSettings> 

  </system.net> 

    <applicationSettings> 

        <SendSMSFomOrder.Properties.Settings> 

            <setting name="DbType" serializeAs="String"> 

                <value>SQL</value> 

            </setting> 

            <setting name="DbSqlServer" serializeAs="String"> 

                <value>SERVER\POHODA</value> 

            </setting> 

            <setting name="DbSqlName" serializeAs="String"> 

                <value>StwPh_12345678_201302</value> 

            </setting> 

            <setting name="DbSqlUser" serializeAs="String"> 

                <value>sa</value> 

            </setting> 

            <setting name="DbSqlPassword" serializeAs="String"> 

Okomentoval(a): [MP1]: Nastavení není nutno měnit – 
není využito u SMS odesílání 

Okomentoval(a): [MP2]: Vyplňte SQL nebo MDB dle 
typu databáze 

Okomentoval(a): [MP3]: Název SQL serveru (pokud 
máte SQL) 

Okomentoval(a): [MP4]: Název databáze SQL(u MDB 
nevyplňujte) 

Okomentoval(a): [MP5]: Uživatel v SQL (u MDB 
nevyplňujte) 



                <value>HesloDoDatabaze</value> 

            </setting> 

            <setting name="MdbPohodaDataPath" serializeAs="String"> 

                <value>C:\POHODA\DATA</value> 

            </setting> 

            <setting name="MdbPohodaDbName" serializeAs="String"> 

                <value>12345678_201301</value> 

            </setting> 

            <setting name="SMSBaid" serializeAs="String"> 

                <value>1992350</value> 

            </setting> 

            <setting name="SMSServiceURL" serializeAs="String"> 

                <value>https://smsconnector.cz.o2.com/smsconnector/getpost/GP</value> 

            </setting> 

            <setting name="SMSCertificateFile" serializeAs="String"> 

                <value>C:\Moduly\FSMSSender\2.p12</value> 

            </setting> 

            <setting name="SMSCertificateFilePassword" serializeAs="String"> 

                <value /> 

            </setting> 

            <setting name="StavParametr" serializeAs="String"> 

                <value>RefCin</value> 

            </setting> 

            <setting name="FileSMSText" serializeAs="String"> 

                <value>C:\Moduly\FSMSSender\SMSText.csv</value> 

            </setting> 

            <setting name="Parametr1" serializeAs="String"> 

                <value /> 

            </setting> 

            <setting name="Parametr2" serializeAs="String"> 

                <value /> 

Okomentoval(a): [MP6]: Heslo pro SQL uživatele 

Okomentoval(a): [MP7]: Adresář DATA s databází 
Pohody (jen pro MDB) 

Okomentoval(a): [MP8]: Název databáze (jen u MDB) 

Okomentoval(a): [MP9]: Filtr pro určení SMS (zde je 
použita činnost). Podle seznamového pole a ID jeho položky 
u objednávky lze generovat různé SMS zprávy 

Okomentoval(a): [MP10]: Soubor se vzorovými SMS 
zprávami 

Okomentoval(a): [MP11]: Parametr1 a 2 neměňte, 
pokud nemáte Pohodu E1. V tomto případě můžete do SMS 
zapisovat i volitelná pole. Do hodnoty napište název 
databázového pole. 



            </setting> 

            <setting name="SMSDirectory" serializeAs="String"> 

                <value>C:\Moduly\FSMSSender\</value> 

            </setting> 

        </SendSMSFomOrder.Properties.Settings> 

<startup><supportedRuntime version="v4.0" 

sku=".NETFramework,Version=v4.0"/></startup></configuration> 

 

Nyní 

nastavíme 

vzorové SMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čísla na obrázku popisují pole, která můžeme využít v SMS šabloně. 

Otevřeme tedy soubor SMSText.csv v poznámkovém bloku.  

 

Na začátku je vždy číslo ID v seznamu, který máme v nastavení. V našem případě seznam „Činnost“ 

(ale může být například seznam z volitelného parametru u Pohody E1).  

Okomentoval(a): [MP12]: Cílový adresář pro TXT 
soubory s SMS 
Zde nastavte adresář, kde je nainstalována služba 



U jednotlivých řádku na začátku upravíme tedy ID dle seznamu Činností. Pokud některé ID nebude 

vyplněno, pro toto ID se SMS nevytvoří. 

V textu můžete používat zástupné pole {1} , {2} … Místo nich se pak v SMS zprávě doplní data dle 

obrázku výše. 

Soubor uložte. 

 

Spuštění dávky pro vygenerování SMS Pro odeslání SMS všem označeným objednávkám. 

SendSMSFomOrder.exe –all –sms=1 

Pro odeslání jedné SMS k objednávce v Pohodě E1 lze využít zavolání externí nástroje Pohody 

s parametrem –id= $(#ID) –sms=1 

Pro otevření dialogového okna s možností vepsání vlastní zprávy pro objednávku spusťte externí 

nástroj s parametrem -form -id=$(#ID) -sms=1 

 

Doporučení 
Pokud telefon používáte výhradně pro rozesílání SMS, doporučujeme skrýt telefonní číslo, ze 

kterého SMS odesíláte, pro případ, že by Vás na něj chtěl někdo telefonicky kontaktovat. V těle 

zprávy pak uveďte Vaše běžné telefonní číslo. 

 

 

 

Děkujeme za zakoupení této aplikace. 

 

FIRMADAT   ▌    

Web: www.firmadat.cz 

          www.ucetnictvi-ekonomicky-system.cz 

          www.upes.cz 

http://www.firmadat.cz/
http://www.ucetnictvi-ekonomicky-system.cz/
http://www.upes.cz/

