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Οδηγός για χρήση της υπηρεσίας «Αποστολής Μηνυμάτων» μέσω του Myschool

Για να στέλνει  κάποιος sms μέσα από το Myschool,  αρχικά πρέπει  να έχει  δημιουργήσει  έναν
λογαριασμό στο smsbox.gr και στη συνέχεια να συμπληρώσει την παρακάτω φόρμα μέσα στον
λογαριασμό του στο MySchool. 

Η φόρμα πρέπει να συμπληρωθεί με τα παρακάτω στοιχεία:

Τρόπος αποστολής: Username/Password
Url: https://www.smsbox.gr/httpapi/sendsms.php
Authorization Key – όνομα παραμέτρου:
Authorization Key – τιμή παραμέτρου:
Όνομα Χρήστη – όνομα παραμέτρου: username
Όνομα Χρήστη – τιμή παραμέτρου: το όνομα χρήστη που χρησιμοποιούν για την
αποστολή μηνυμάτων μέσω του παρόχου. Εδώ βάζετε το όνομα χρήστη (username) σας που έχετε 
στην υπηρεσία μας στο smsbox.gr. 
Κωδικός Χρήστη – όνομα παραμέτρου: password
Κωδικός Χρήστη – τιμή παραμέτρου: ο κωδικός χρήστη που χρησιμοποιούν για την
αποστολή μηνυμάτων μέσω του παρόχου. Εδώ βάζετε τον κωδικό χρήστη (password) που έχετε 
στην υπηρεσία μας στο smsbox.gr. 
Παράμετρος αποστολέα – όνομα παραμέτρου: from
Παράμετρος αποστολέα – τιμή παραμέτρου: Εδώ βάζετε το όνομα του αποστολέα. Μπορείτε να 
βάλετε μέχρι 11 λατινικούς χαρακτήρες.
Παράμετρος Παραλήπτη – όνομα παραμέτρου: to
Παράμετρος Μηνύματος – όνομα παραμέτρου: text
Μήκος μηνύματος: 160
Πρόθεμα στον Αριθμό Κινητού: 
Άλλες παράμετροι: coding=UTF8
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 Η φόρμα πρέπει να συμπληρωθεί όπως φαίνεται εδώ.
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Προχωρημένες ρυθμίσεις
Για όσους θέλουν να στέλνουν μεγάλα  μηνύματα ή να στέλνουν με μικρά Ελληνικά και τόνους.

Ρυθμίσεις για το μήκος μηνύματος
Εκεί που λέει Μήκος μηνύματος: 160 σημαίνει ότι μπορεί να σταλεί sms μέχρι 160 χαρακτήρες. 
Παρόλα αυτά, μπορείτε να βάλετε στη ρύθμιση μέχρι και 612.

Όμως μετά τους 160 χαρακτήρες η χρέωση είναι 2 SMS κτλ. Συγκεκριμένα:
Αν  ((μήκος>160)&&(μήκος<=306)) 2 SMS
Αν ((μήκος>306)&&(μήκος<=459)) 3 SMS 
Αν ((μήκος>459)&&(μήκος<=612)) 4 SMS 
Αν (μήκος>612) ERROR

Ρυθμίσεις για μικρά ελληνικά, άλλα αλφάβητα πλην του λατινικού
Άλλες παράμετροι:  unicode=1
Μήκος μηνύματος: 70
Έχετε την δυνατότητα να στέλνετε με μικρά Ελληνικά και ξενόγλωσσα αλφάβητα και πέρα από το
Λατινικό (πχ Κυριλλικό). Εκεί που λέει  Άλλες παράμετροι:  coding=UTF8,   μπορεί να μπει  το
unicode=1 στη θέση του (ή το ένα ή το άλλο, όχι και τα 2 μαζί). Το unicode=1 χρησιμοποιείτε αν
για κάποιον λόγο θέλετε να στείλετε sms  με μικρούς ελληνικούς χαρακτήρες ή χαρακτήρες άλλων
αλφαβήτων πλην του λατινικού. Τότε το μήκος του sms περιορίζεται στου 70 χαρακτήρες  και το
συνολικό μήκος του μηνύματος μπορεί να είναι μέχρι 268 χαρακτήρες.

Συγκεκριμένα:
Αν ((μήκος>70)&&(μήκος<=134)) 2 SMS
Αν ((μήκος>134)&&(μήκος<=201))  3 SMS
Αν ((μήκος>201)&&(μήκος<=268)) 4 SMS
Αν (μήκος>268) ERROR


