
Trinn 1.  Kopier kildefilen.  

 Først må du installere programmet:. Hvis du følger standard installasjonen, kan du kopiere og 

lagre denne filen CustomSMSProvider.groovy inn C: \ Program Files \ SysAidServer \ root \ 

WEB-INF \ conf (Bilde 3).  

 Du kan laste ned CustomSMSProvider.groovy fil fra her .  

 

 Figur 3 - Kildefil  

  



System.out.println("Running custom sms provider.");  

 System.out.println ("Running tilpasset sms leverandøren."); 
  
 System.out.println ("Provider Gateway ID -" + gatewayId); 
 System.out.println ("Provider Sender Id -" + senderid); 
 System.out.println ("Provider brukernavn -" + bruker); 
 System.out.println ("Provider passord -" + passord); 
 System.out.println ("Melding sender -" + avsender); 
 System.out.println ("Melding body -" + kroppen); 
  
 int index = 0; 

 while (index <recipients.length) { 

      System.out.println("recipient " + (index+1) + " - " + 
recipients[index]); 

      index++; 

  } 

  



 

 Trinn 2.  Oppsett SysAid  

 Nå starter SysAid.  Først vil jeg opprette en ny bruker i SysAid å vise hvordan å sende SMS 

varsling fra SysAid.  For å gjøre dette, gå til "Innstillinger"-menyen (Figur 4).  

 

 Figur 4 - Innstillinger  

 Klikk deretter på "User Management" (figur 5).  



 

 Figur 5 - brukerstyring  

 Hvis du klikker på "opprett ny bruker" ikonet øverst på siden kan du opprette en ny bruker i 

SysAid (Vær oppmerksom på at dette trinnet er for demonstrasjon. Vi skaper en ny bruker i 

vårt eksempel å demonstrere sin prosess) (figur 6 ).  



 

 Figur 6 - Legg til bruker  

 Gi et brukernavn og passord for denne brukeren.  I "Tekstmelding" feltet oppgi et 

telefonnummer.  Til slutt klikker du på "OK" (figur 7).  



 

 Figur 7 - Bruker preferanser  

 Her kan du se opprettet brukeren.  Neste klikk på "Mine innstillinger" (Figur 8).  



 

 Figur 8 - Opprettet bruker  

 I "Mine innstillinger" fanen gi ditt eget mobilnummer (figur 9).  



 

 Figur 9 - Min tekstmelding nummer  

 Deretter går du til "Customize" menyen og klikk på "Tilpasset kategorien Varsler.  Her kan du 

tilpasse kroppen til din tekstmelding (Figur 10).  



 

 Figur 10 - Tilpass varslinger  

 I vårt eksempel er det: "Skrevet bruker: {SubmitUser}. $ $ {ActionNotification} - $ {tittel}  

 Du kan lage dine egne tilpassede tekstmelding med følgende variabler.  Disse variablene og 

deres verdier er beskrevet i tabellen nedenfor:  

 $ 

{ActionNotification}  

 Melding til brukeren, følsom for tiltak.  For eksempel, "Du har blitt 

tildelt til Service Request # 100"  

 $ 

{StatusNotification}  

 Melding til innsenderen, følsom for status / "tildele" endre.  For 

eksempel: "Service Request # 100 har vært stengt."  

 $ {Tittel}   Tittelen på serviceforespørselen  

 $ {ModifyUser}   Brukeren som endret serviceforespørselen  

 $ {Konto}   Kontoen tjenesten forespørselen finnes i  



 $ {Computer}   Datamaskinen tjenesten forespørselen gjelder  

 $ {Kategori}   Kategorien av serviceforespørselen  

 $ {Underkategori}   Den underkategori av serviceforespørselen  

 $ {AssignedTo}   Brukeren tjenesten forespørselen er tildelt  

 $ {CloseTime}   Tiden tjenesten forespørselen ble stengt  

 $ {Beskrivelse}   Beskrivelsen av tjenesten Request  

 $ {DueDate}   Datoen tjenesten forespørselen skyldes  

 $ {ID}   ID-nummeret på forespørselen  

 $ {SubmitTime}   Tiden tjenesten forespørselen ble sendt  

 $ {Notes}   Notatene er skrevet i en tjeneste forespørsel  

 $ {Prioritet}   Prioriteten av serviceforespørselen  

 $ {Haster}   De haster av serviceforespørselen  

 $ {Status}   Statusen for forespørsel om service  

 $ {RequestUser}   Brukeren som forespurte tjenesten forespørselen  

 $ {Oppløsning}   Oppløsningen på en tjeneste forespørsel  

 $ {Løsning}   Løsningen av en tjeneste forespørsel  

 $ {SubmitUser}   Brukeren som sendte inn forespørsel om service  

 $ {ModifyTime}   Tiden tjenesten forespørselen ble endret  



 $ {Beliggenhet}   Plasseringen serviceforespørselen gjelder  

 Hvis du er ferdig klikker på "Lagre".  

 Klikk deretter på "Integration" menyen og "Tekstmelding"-kategorien.  Oppgi følgende verdier:  

 

 Leverandør Klasse:  

 com.ilient.util.CustomSMSProvider  

 

 

 Gateway ID:  

 http://127.0.0.1:9501  

 Vær oppmerksom på at 127.0.0.1 er den datamaskinen der SysManSMS Gateway er 

installert.  

 

 Så du trenger ikke å oppgi brukernavn, passord for SysManSMS Server (optional). 

Avsenderens ID settes til det du ønsker.   Vennligst lagre den gitte data (Figur 11).  

 

 Figur 11 - Tekstmelding integrering  



 Klikk på "Service Desk Settings" menyen og "General Settings"-fanen.  Her aktiverer: "SMS-

varsling til Assigned administrator på nytt Service Request med prioritet" (Figur 12).  Med 

dette alternativet, kan du aktivere SMS-sending.  

 

 Figur 10 - Aktiver SMS varsling ...  

 Neste gå til "Service Desk Varsler" menyen og klikk på "General" fanen.  Velg en varsling og 

sjekk "Send SMS" alternativet.  Klikk på "OK" (Figur 13).  



 

 Figur 13 - Varsle admin på service forespørsel  

 Nå velger "Service Request Details" fanen i "Service Desk Varsler menyvalget.  Her kan du 

legge til egendefinerte verdier som skal sendes eksempel. I "Beskrivelse" feltet kan du skrive 

på:  

 Sendt bruker: $ SubmitUser  

 

 Med denne verdien kan du tilpasse varselet (Figur 14).  



 

 Figur 14 - Service forespørsel detaljer  

 Trinn 3.  Test av systemet  

 Til slutt vil jeg teste systemet.  For å gjøre så jeg logge inn som "bruker1".  I "Service Desk"-

menyen klikker jeg på "New SR" menyen.  Her vil jeg velge en kategori og underkategori da 

jeg gi en tittel og beskrivelse for tjenesten forespørsel (Figur 15).  



 

 Figur 15 - Be om en tjeneste som bruker1  

 Nedenfor på denne nettsiden jeg endre "Request bruker" og "Tildelt til" til "admin".  Klikk 

deretter på "OK" (Figur 16).  



 

 Figur 16 - Request og tilordne brukeren  

 Hvis jeg logger inn i systemet igjen som "admin" brukeren opprettet tjenesten forespørsel kan 

sees (Figur 17).  



 

 Figur 17 - Service forespørsel som admin  

 Hvis du tar en titt på loggen i SysManSMS Server kan du se den sendte meldingen 

 


