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Side 1 

SMS – opsætning og send 
 

 ASA kan sende SMS via systemet CP-SMS. ASA bruger funktionen Email-2-SMS, hvilket betyder at ASA 

danner (administrationspersonale skriver) e-mails som sendes ind i CP-SMS’s system som derefter 

omdanner beskeden til SMS og sender til deltagerens mobiltelefonnummer.  

Det kræver altså en konto hos CP-SMS 

https://www.cpsms.dk/ 

Det er gratis at oprette en konto, men der betales pr. sendt sms. Der betales med point hvis pris afhænger 

af hvor mange point man køber af gangen. F.eks. 1000 point koster 375 kr. inkl. moms.  

1 SMS point svarer til 1 SMS (160 tegn) sendt til en dansk mobiltelefon. 

OBS! Vær opmærksom på at ASA skelner mellem telefonnummer og mobiltelefonnummer. Der kan kun 

sendes sms hvis feltet ’mobiltelefonnummer’ er udfyldt.  

Opsætning 
I ASA under ’Skoleopsætning’ → Fanebladet ’NAVIGER’ → Administrationsopsætning 

 

https://www.cpsms.dk/


 ASA Guide Opdateret: juni 2021 

Side 2 

Her findes panelet SMS opsætning, hvor to felter skal udfyldes.  

1) I feltet til venstre ’SMS e-mail skabelon’ indsættes denne tekst: 

45%%%%%%%%.XXXXXXXXXX@cpsms.dk 
 

OBS! De gule X’er erstattes af den tretten-cifrede kode der hentes på cpsms.dk 
Husk at få punktum med! 
Se skærmbillede på næste side hvor koden findes.  
 
2) I feltet til højre ’SMS standard e-mail modtager’ indsættes e-mail hvortil der ønskes at modtage kopi af 

besked f.eks. skolens info-mail.  
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Side 3 

Find CP-SMS kode 
Login hos cpsms.dk og find under indstillinger EMAIL-2-SMS 

1) Her skal godkendte afsender e-mail adresser tilføjes i vinduet til højre. Er i flere med adgang til ASA 

så tilføj alles e-mail. Ender jeres mail adresser med det samme efter @, kan I nøjes med at skrive 

f.eks. *@testskole.dk 

2) Koden der skal sættes i stedet for X’erne findes nederst til venstre.  

3) Sæt evt. flueben i ’Brug email overskrift som afsender i SMS’ 

 

  

mailto:*@testskole.dk
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Side 4 

Send SMS fra ASA 
Der kan sendes SMS til deltagere direkte fra ASA.  

På holdkort findes knappen ’SMS deltagere’ på båndet øverst i vinduet 

Der åbnes et nyt vindue hvor det skal filtreres hvem der skal modtage besked. 

Som udgangspunkt er der flueben i ’Inkl. underviser’ – dette kan fjernes 

Og som udgangspunkt bliver der sendt besked til alle tilmeldte på holdet. I filterlinjen ’Status’ kan der 

vælges også at medtage flere eller kun vælge f.eks. reserveret eller afbud. 

 

Skal der kun sendes til én udvalgt deltager – se side 6. 
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Side 5 

Når der trykkes OK vil Outlook oprette en mail (Outlook ikon i bunden af skærmen vil blinke) 

Mailen sendes til adressen der er valgt som ’SMS standard e-mail modtager’ i skoleopsætning og 

deltagerne som BCC – ASA omdanner deres telefonnumre til en CP-SMS mailadresse.  

Husk at angive en overskrift/emne – denne vises som afsender på mobiltelefonen 
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Side 6 

Send SMS til én deltager 
Skal der kun sendes SMS til en enkelt deltager skal denne først vælges. Det gøres ved at 

1)  holde musen over deltagerens navn på tilmeldingslinjen 

2) højre-klikke og vælge ’Filtrer til denne værdi’ 

3) Tryk på SMS deltagere – i det nye vindue vil det nu fremgå hvilken deltager der oprettes besked til  

 

 

 


