SMS AGENT LITE MANUAL
Pro odeslání jedné SMS (rozhraní POST2):
POST REQUEST: http://smsmidlet.com/post2/ nebo https://smsmidlet.com/post2/
Jako data pošlete proměnné z hodnotami:
-body (sms text - max 160 znaků bez diakritiky)
-number (max 16 znaků, v mezinárodním formátu bez "+" ve tvaru např. 420603123456)
-smstype (typ zprávy, viz. nastavení, např. smstype=1 je pro normální SMS)
-username (Vaše uživatelské jméno)
-password (heslo na SMS Agent LITE, viz. nastavení dole na stránce)
-hash ( md5 kód, naleznete v ukázce PHP scriptu)
Další nepovinné parametry:
-show_SMSID (když show_SMSID=1, zobrazí se SMSID pro doručenku. Každá odeslaná SMS má unikátní ID)
-isms (isms=1 odešle se přes G2; isms=2 odešle se přes G3; isms=3 odešle se přes G4, isms=0 odešle se přes G1)
-subject (předmět u MMS PUSH nebo WAP PUSH)
Pro hromadné SMS (rozhraní POST_NEW):
- výhoda je v rychlosti odesílání... Do jednoho POST požadavku můžete zadat vice SMS k odeslání. Brána fyzicky odesílá cca 510 SMS/s, doporučené dávkování je cca 50 SMS v jednom požadavku. Výsledkem je status pole pro jednotlivé SMS zprávy.

POST REQUEST: http://smsmidlet.com/post_new/ nebo https://smsmidlet.com/post_new/
Jako data pošlete proměnné z hodnotami:

1)

GET DATA: username, password, hash, smscount

2)

POST DATA: text0...text50..
number0...number50...
smstype0...smstype50...
sender0...sender50...

smstype LITE
smstype=1 - standartní SMS
smstype=2 - Flash SMS
smstype=10 - EMS text.zpráva - max. 612 znaků textu
smstype=12 - unicode EMS text.zpráva - max. 280 znaků cz textu (win-1250)
smstype=13 - unicode flash SMS - max. 70 znaků cz textu (win-1250)
smstype=14 - unicode SMS - max. 70 znaků cz textu (win-1250)
Server vrací jedno z následujících čísel:
1 - OK SMS odeslána
2 - nepřipojen k operátorovi, odešle se později (za minutu) - OK
3 - neočekávaná chyba u operátora
9 - špatně zadané číslo příjemce nebo nedostupné
10 - nedostatečný kredit
11 - špatně zadané heslo nebo username
12 - nepovolené IP
13 - špatný hash kód
14 - není zadán text (body)
za znakem "-" je výše zbývajícího kreditu

Dotaz na dostupnost brány G1-G4
http://smsmidlet.com/post2/dotaz2/ nebo https://smsmidlet.com/post2/dotaz2/
Skript vrací cenu zvolené brány, když není dostupná, vrátí 0
-area (stát, např. 420 pro ČR)
-prefix (předčíslí, např. 777 pro Oskar)
-isms(když isms=0, ukáže se cena G1, když isms=1, ukáže se cena G2, když isms=2, ukáže se cena G3, když isms=3 cena G4...)
Doručenka a odpovědi na Váš webserver: (musí být nastavena URL Vašeho serveru)
-status (viz. dole)
-smsID (ID zprávy)
-message (textová zpráva)
-from (odesílatel zprávy - pouze u odpovědí)
status:
-1 = Delivered / Doručeno
-2 = Buffered / Uloženo na SMSC
-3 = Non Delivered / Nedoručeno
-5 = Unknown / Neznámý
-10 = Answer / Příchozí odpověď

Příklad rozhraní POST2 v PHP:
<?
// aktualni dostupnost sluzeb a operatoru sledujte na webu: http://smsmidlet.com/?country2=420&p=c
$number = "420603111111"; //cislo prijemce v mezinarodnim formatu bez '+'
$body = "nazdarek, jak se vede?"; // text max. 160 znaku bez diakritiky
$username = "uzivatelske_jmeno";
$password = "naleznete_v_nastaveni";
$smstype=1;
// $smstype=2; pro flash
$password_smsmidlet = "heslo_na_smsmidlet";
//nepovinne, jen na prevedeni nekterych znaku jako napr. mezera nebo + , zalezi na metode GET
nebo POST
$body = urlencode($body);
//hash kod
$mezi = $password_smsmidlet.$number.$username;
$kod = md5($mezi);
//sestaveni pozadavku
$query =
"username=".$username."&password=".$password."&body=".$body."&number=".$number."&smstype=".$smstype."
&hash=".$kod."";

//otevreni socketu
@$fp = fsockopen ("smsmidlet.com", 80, $errno, $errstr, 30);
if (!$fp) {
echo "nepripojen";
}
else
{
//podani pozadavku serveru
fputs ($fp, "POST /post2/?$query HTTP/1.0\r\nConnection: Keep-Alive\r\nHost:
smsmidlet.com\r\nUser-Agent: Mozilla/4.72 [en] (Win98; I)\r\n\r\n");
while (!feof($fp)) {
//cteni odpovedi
$res= fgets ($fp, 30000);
if(eregi("<b>(.*)</b>",$res,$regs)) $vysl = $regs[1];
}
fclose ($fp); // zavreni socketu
}
echo $vysl; //vypise status
?>

Příklad rozhraní POST_NEW:
<?
// viz. PHP CLASS ke stažení http://smsmidlet.com/download/sms_class.rar
//GET DATA:
$username="uzivatelske_jmeno_na_smsmidlet";
$hash= md5($heslo_na_smsmidlet.$username);
$password = $heslo_na_sms_agent_lite; //nebo $heslo_na_sms_agent
$smscout=2; //pocet SMS v pozadavku
//POST DATA: text0=cau&number0=420603123456&smstype0=1&sender0=smsmidlet&text1=cau2&number1=420
603173456&smstype1=1&sender1=smsmidlet
?>

