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1. O aplikaci  

AWEG3 Profil SMS je webová aplikace pro rozesílání hromadných informačních SMS. Není nutná žádná 

instalace. Lze ji používat kdykoli a kdekoli, z libovolného PC nebo notebooku např. v internetové kavárně. 

Umožňuje odeslání 1 SMS (s textem až do 800 znaků) na více zadaných telefonních čísel.  Dále aplikace 

umožňuje přijímat SMS, odpovědi na SMS a SMS doručenky. Vše je ukládáno do odpovídajících složek. Dále 

umožňuje hromadné odesílání SMS z připraveného textového souboru (formát *.csv). 

AWEG3Profil SMS lze použít jako rychlý, pohodlný nástroj hromadné SMS komunikace. V jednu chvíli lze účinně 
oslovit stovky svých klientů, zákazníků, obchodních partnerů apod. 

 
 

2.  Základní předpoklady pro používání  

Uživatel musí mít k dispozici PC s funkčním internetovým připojením. Dále musí mít prostřednictvím 
administrátora aplikace AWEG3 zřízen uživatelský účet. 
 

 

 

3. Spuštění aplikace AWEG3 Profil SMS 

Úvodní strana vyžaduje Přihlašovací jméno a Heslo. To je uživateli přiděleno při zřízení služby SMS Gate. 

Stejné Přihlašovací jméno a Heslo můžete použít i v aplikaci BSMS. 

 

 

 

Ovládání aplikace Aweg3 Profil SMS je intuitivní a jednoduché. Bez složitého návodu ho zvládne každý uživatel.  
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4. Základní funkce 

Po přihlášení do aplikace uživatel může využít následující možnosti: 

1. Odeslat SMS 
2. Odeslat soubor 
3. mé Přijaté SMS 
4. mé Doručenky 
5. Nastavení 

 
Na levé straně aplikace jsou neustále vidět základní údaje o přihlášeném uživateli. 

 

4.1. Odeslat SMS  

Uživatel v dialogovém okně zadá číslo příjemce/příjemců a vepíše text zprávy. Pod textem zprávy se mu objevují 
informace o SMS: Počet znaků, Počet SMS.  
 

ODESÍLATEL 

Při odesílání zprávy uživatel nejdříve zvolí, z jakého čísla bude SMS odeslána, resp. je povolena nebo 
nepovolena identifikace uživatele: 
 

   neurčeno 

Odesílatel:  moje číslo (+420XXXXXXXXX) 

mailto:info@maternacz.com
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Volbou Neurčeno bude SMS odeslána z obecného čísla, na které nelze odpovědět ani zavolat. SMS je levnější, 
než když je odeslána s A-číslem viz druhá volba Moje číslo. 

Volbou Moje číslo bude SMS odeslána s číslem uživatele aplikace a příjemce může na zprávu odpovědět 
pomocí SMS nebo může i na číslo uvedené v SMS zavolat. 
 

PŘÍJEMCE 

Do této kolonky se zadá telefonní číslo příjemce/příjemců zprávy. Pokud se zadává více telefonních čísel, oddělí 
se čárkou. 
 

TEXT ZPRÁVY 

Text zprávy je možné napsat s diakritikou nebo bez ní. V případě, že je zpráva delší než 160 znaků (max. 780 
znaků), server automaticky zajisti inteligentní rozdělení textu do více SMS a odstraní diakritiku. Max. délka zprávy 
160 znaků platí pouze pro text bez diakritiky. 

Pokud zpráva obsahuje diakritiku, může mít max. 70 znaků a pak je také automaticky rozdělena. 

Při odesílání Premium SMS dostane uživatel upozornění v případě, že nemá Premium SMS u svého účtu 
povoleny. 

Počet znaků a počet SMS, do kterých bude zpráva rozdělena, ukazuje počítadlo pod oknem Text zprávy. 

K dispozici jsou dále 2 volitelné funkce: 

 Odstranit diakritiku 

Volbou Odstranit diakritiku je možné snížit počet SMS, do kterých je zpráva rozdělena, protože SMS bez 
diakritiky je delší – 160 znaků. 

 Žádám doručenku - tato volba od každé odeslané SMS vrátí do aplikace potvrzení o doručení. 

 

 

4.2. Odeslat soubor  

Pro hromadné odeslání SMS, kdy je třeba rozeslat stejný text/různé texty na velké množství čísel, lze využít 

předem připravený *.csv/*.txt soubor, jehož jednotlivé řádky (záznamy) mají následující formát: 

 cislo_prijemce; text_ zpravy1 

 cislo_prijemce; text_zpravy2 

 cislo_prijemce; text_zpravy3 

K vytvoření takového souboru lze požít MS Excel nebo jednoduchý textový editor. Také lze využít existující 

databázi telefonních čísel např. z vlastního zákaznického systému, pokud umožňuje export do *.csv/*.txt souboru. 

Nápovědu, jak má vypadat zdrojový soubor s daty nalezne uživatel v pravé části obrazovky – bílé pole:  

 

mailto:info@maternacz.com
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ODESÍLATEL 

Při odesílání zprávy ze souboru opět uživatel nejdříve zvolí, z jakého čísla bude SMS odeslána, resp. je povolena 
nebo nepovolena identifikace uživatele: 
 

   neurčeno 

Odesílatel:  moje číslo (+420XXXXXXXXX) 

Volbou Neurčeno bude SMS odeslána z obecného čísla, na které nelze odpovědět ani zavolat. SMS je levnější, 
než když je odeslána s A-číslem viz druhá volba Moje číslo. 

Volbou Moje číslo bude SMS odeslána s číslem uživatele aplikace a příjemce může na zprávu odpovědět 
pomocí SMS nebo může i na číslo uvedené v SMS zavolat. 

 

VYBRAT SOUBOR 

V této části obrazovky uživatel definuje cestu ke zdrojovému souboru s daty. 

 

NASTAVIT ČAS 

Další volbou je možné naprogramovat nejvhodnější čas k odeslání SMS ze souboru. Pokud zůstane 

přednastavená volba Nyní, budou SMS odeslány ihned. I zde jsou k dispozici  2 volitelné funkce:  

 Odstranit diakritiku 

Volbou Odstranit diakritiku je možné snížit počet SMS, do kterých je zpráva rozdělena, protože SMS bez 
diakritiky je delší – 160 znaků. 

 Žádám doručenku - tato volba od každé odeslané SMS vrátí do aplikace potvrzení o doručení. 

mailto:info@maternacz.com
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Připravené dávky s daty k odeslání jsou zobrazeny v seznamu – Mé soubory k odeslání - v dolní části 

obrazovky.   

 

4.3. mé Přijaté SMS 

Do této složky se ukládají SMS přijaté do aplikace AWEG3 Profil SMS. Ve složce je u každé SMS vidět datum, 

hodina přijetí, číslo odesílatele a text. Označené SMS lze jednoduše smazat. 

 

 

 

 

4.4. mé Doručenky 

Ke každé odesílané SMS případně pro každou SMS z odeslaného balíku hromadně odesílaných SMS může 

uživatel v aplikaci nastavit požadavek na doručenku. Zpět do této složky obdrží informaci o tom, že odeslaná 

SMS byla/nebyla doručena. Označené doručenky lze jednoduše smazat. 

  

 
 

4.5. Nastavení 

Ve složce Nastavení lze zjistit základní informace o přihlášeném uživateli, lze nastavit možnosti přijímání zpráv, 

přesměrování zpráv, dobu jejich platnosti.  

Příjem zpráv 

Přijímat zprávy lze buď na počítač resp. do aplikace AWEG3 Profil SMS  nebo na telefonní přístroj. Příjem zpráv 

na telefon lze pouze v případě, že je tato služba zřízena a v systému nastavena. To zajistí obchodní oddělení 

MATERNA Communications a.s. 

 

 

Platnost příchozích zpráv  

mailto:info@maternacz.com
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je standardně 3 dny (min. 3 hod. – max. 3 dny. Tato volba se uplatní, když je aplikace offline a není nastaveno 

přesměrování. Příchozí SMS čekají na serveru na doručení do aplikace Vámi nastavenou dobu např. 3 dny. 

 
 

Přesměrování příchozích SMS zpráv 

lze provést 2 možnými způsoby: 

 Podmíněné přesměrování (přesměrování funguje pouze je-li aplikace v režimu offline nebo vypnutá) s 
možností nastavit přesměrování všech příchozích SMS na: 

a) libovolnou e-mailovou adresu (zdarma)  

b) libovolné pevné nebo mobilní číslo (zpoplatněná služba) 

 

 Trvalé přesměrování bez ohledu na stav SMS aplikace s možností nastavit přesměrování všech 
příchozích SMS na: 

mailto:info@maternacz.com
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a) libovolnou e-mailovou adresu (zdarma)  

b) libovolné pevné nebo mobilní číslo (zpoplatněná služba) 

 

Při přesměrování se přijaté SMS v aplikaci neukládají, neboť jsou doručeny jinam např. do e-mailu. Přesměrování 

se nevztahuje na doručenky. Nastavení lze kdykoliv změnit.  

 
Ověření e-mailové adresy pro přesměrování 

Způsob nastavení a změny e-mailové adresy, kam mají být příchozí SMS směrovány, chrání zákazníka před 

zneužitím jeho zpráv. Z tohoto důvodu se zadaná e-mailová adresa ověřuje. Na zadanou adresu přijde 

systémový mail, kde uživatel potvrdí v textu uvedený odkaz. Tím dojde k ověření. 

 
Denní limit  

je maximální počet SMS, který může zákazník odeslat ze svého účtu během kalendářního dne. Standardně je 

jako antifraud ochrana nastaven na 50 SMS/den. Toto nastavení lze změnit v poslední sekci v záložce 

Nastavení: 

 

 

 

4.6. Změna hesla 

V této složce je možné provést změnu hesla u přístupového účtu uživatele: 
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                                                   Strana 11 z 21 

 
   

MAN_AWEG3_SMSProfil_Prirucka_v1_4_20200424_KOMPLET.docx 

 

 

MATERNA Communications a.s., Vinohradská 2396/184,130 52 Praha 3 

www.maternacz.com, Tel: +420 910 303 141, mail: info@maternacz.com 

IČO: 259 49 098, DIČ: CZ25949098  

Zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12229 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, č. účtu 7773377733/5500 

   

5. Doplňková funkce - Šablony  

5.1. Úprava uživatelského profilu, povolení funkce 

Aby mohl uživatel používat doplňkovou funkcionalitu šablon a používat v textu SMS proměnné, musí mít tuto 
funkcionalitu povolenou u svého AWEG účtu. Povolení zajistí administrátor aplikace AWEG3.  
 
V menu aplikace AWEG3 Customer Manager vybere položku User a zde vyhledá příslušného uživatele a 
v nastavení jeho profilu zaškrtne volbu  Allow use templates. 
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5.2. Vytvoření a nastavení šablony SMS 

Šablony dle požadavku uživatele vytvoří a spravuje administrátor aplikace AWEG3.  

 
V menu aplikace AWEG3 Customer Manager vybere položku Templates a zde vyhledá volbou Search již 
existující šablonu nebo volbou Add založí šablonu novou. 

 

 

 
 

 

 
 
Group 
Každá vytvořená šablona má vazbu na skupinu uživatelů (Group). Členům přiřazené skupiny se pak šablona 
bude nabízet v menu AWEG3 Profil SMS a budou ji moci používat. 
 
 
Name  

mailto:info@maternacz.com
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je název šablony, který se bude uživatelům zobrazovat v nabídce šablon. 
 
Text 
zde se připraví text budoucí SMS zprávy. 
 
 Delievery report requested 
již při vytváření šablony je možné zvolit, zda na daný typ zprávy bude vyžadována doručenka. 
 
 High priority 
již při vytváření šablony je možné zvolit, zda je požadováno prioritní doručení. 
 
 
Text zprávy je možné připravit jako prostý statický text, kdy každý adresát obdrží stejnou SMS nebo je možné 
v textu SMS šablony použít proměnné a do textu SMS se pak automaticky ze zdrojového souboru adresátů 
mohou dosadit personalizované a jiné údaje. K tomu slouží proměnné. 
 
Aplikace nabízí k použití již předdefinované proměnné: 
 
{DATE_NOW}   dnešní datum  
{DATETIME_NOW}   dnešní datum a čas 
{WEEKDAY}    aktuální den v týdnu 
{NAMEDAY}    aktuální svátek 
{NAMEDAY_TOMORROW} svátek k následujícímu dni 
{MONTH_CURRENT}   aktuální měsíc 
{MONTH_LAST}   předchozí měsíc 
{MONTH_NEXT}   následující měsíc 
{DATE(+2)}    datum za 2 dny 
{DATE(-10)}    datum před 10 dny 
{DATETIME(+2)}   datum a čas za 2 dny 
{DATETIME(-10)}   datum a čas před 10 dny 
{MONTH(+2)}    měsíc za 2 měsíce 
{MONTH(-12)}    měsíc před rokem (12 měsíci) 
 
 
Příklad textu šablony s použitím proměnných: 

dnes je: {DATE_NOW} a uhraďte do {DATE(+5)} a čas: {TIME_NOW} a datum a čas: {DATETIME_NOW} a den v 
tydnu {WEEKDAY} a svatek ma: {NAMEDAY}  a zitra ma {NAMEDAY_TOMORROW} a aktualni mesic je 
{MONTH_CURRENT} a predchozi mesic byl {MONTH_LAST} a bude {MONTH_NEXT} a za 4 dny bude 
{DATETIME(+4)} a pred 4 dny bylo {DATETIME(-4)} a za 2 mesice bude {MONTH(+2)} a pred 2 mesici byl mesic 
{MONTH(-2)} 

 
Výsledná SMS zpráva pak vypadá takto: 

dnes je: 07.08.2017 a uhraďte do 12.08.2017 a čas: 08:33:11 a datum a čas: 08:33: 07.08.2017 a den v tydnu 
pondělí a svatek ma: Lada a zitra ma Soběslav a aktualni mesic je srpen a predchozi mesic byl červenec a bude 
září a za 4 dny bude 08:33 11.08.2017 a pred 4 dny bylo 08:33 03.08.2017 a za 2 mesice bude 07.10.2017 a 
pred 2 mesici byl mesic 07.06.2017 

 
Dále může uživatel používat i svoje vlastní proměnné. Ve složených závorkách se použije jakýkoliv textový 
řetězec např. {FIRST_NAME} nebo {SURNAME}. Stejným způsobem se pak bude jmenovat daný sloupec 
v datovém souboru pro rozesílku SMS, který by pak vypadal např. takto:  
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5.3. Používání šablon pro odesílání hromadných SMS v AWEG3 SMS Profilu 

Jakmile má uživatel vše na administrátorské straně nastaveno, může začít používat šablony pro odesílání 

hromadných SMS zpráv. Volbou Odeslat zprávy ze souboru se dostane na obrazovku pro nastavení parametrů 

rozesílky. 
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Pokud má povoleno užití šablon, v části Typ souboru je navíc nová volba Číslo a proměnné (šablona). Potvrdí 
tuto volbu a následně vybere z rozbalovacího menu příslušnou šablonu. Ostatní nastavení rozesílky jsou již 
standardní. 
 
Aby uživatel zvládl bezchybnou přípravu datových souborů pro rozesílku, tak přímo v aplikaci AWEG3 Profil 
SMS nalezne v sekci Odeslat zprávy ze souboru příklady obou typů souborů: 

 Číslo a text, 

 Číslo a proměnné (šablona) 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stejně tak tam uživatel nalezne seznam předdefinovaných proměnných, který je uveden v kapitole 5.2.  
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6. Doplňková funkce - Distribuční list  

Distribuční list je doplňková funkce v aplikaci AWEG3 Profil SMS, která umožňuje přeposílání SMS dle předem 

nastaveného distribučního seznamu. Tím je umožněna rychlejší distribuce zpráv zadaným příjemcům. 

Povolení této funkce, provisioning, provede pověřený pracovník technického odd. MATERNA Communications 

a.s. prostřednictvím aplikace AWEG3 Customer Manager. 

 

 

6.1. AWEG3 Customer Manager - povolení a nastavení funkce Distribuční list 

 

Povolení funkce Distribuční list 

V aplikaci AWEG3 Customer Manager vyhledá pověřený pracovník technického odd. MATERNA 

Communications a.s. v seznamu uživatelů toho uživatele, který žádá povolení funkce Distribuční list.  

Zde mu v nastavení jeho účtu zaškrtne volbu  Distribution list. 

Následně se v nastavení účtu objeví nová volba – Whitelist for distribution list. Do tohoto seznamu se přidají 

všechna uživatelská telefonní čísla, která budou moci využívat funkci Distribuční list. 

Pokud přijde SMS z telefonního čísla, které není na whitelistu, pak funkce Distribuční list nebude použita, resp. 

nedojde k přeposlání SMS uživatelům, jejichž čísla jsou zadána v distribučním listu. 

Platí pravidlo, že každý AWEG uživatel může mít pouze 1 distribuční seznam. 

 

Funkce přesměrování (Message Forwarding) 

Pokud má uživatel nastaveno současně i přesměrování zpráv např. do mailu, je každá přijatá SMS zpráva 

přesměrována dle tohoto nastavení. 

Pokud je povolena funkce Distribuční list a číslo odesílatele dané zprávy je navíc uvedeno i na whitelistu pro 

distribuční seznam, bude zpráva přeposlána i na všechny kontakty v distribučním seznamu. 
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Zadání telefonních čísel na Whitelist probíhá tak, že se každé nové číslo napíše do kolonky a potvrdí tlačítkem 

add. Vyjmutí ze seznamu je možné pomocí tlačítka remove. 
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Všechny změny a nová nastavení je nutné uložit pomocí tlačítka Save. 

 

 

Chybové stavy, nastavení textů zpětných SMS 

Pokud je v nastavení AWEG3 uživatele zaškrtnuta volba  Distribution list, automaticky se předpokládá její 

požití a směrem k odesílatelům zpráv mohou vzniknout 2 chybové stavy: 

1. Uživatel není na whitelistu 

Pokud číslo odesílatele zprávy není uvedeno na whitelistu, pak nedojde k rozeslání jeho zprávy 

příjemcům, kteří jsou zadáni v distribučním seznamu.   

Uživatel o tom obdrží zpětnou informační SMS zprávu. 

2. Není nastaven distribuční seznam 

Pokud je v nastavení AWEG3 uživatele zaškrtnuta volba  Distribution list, ale žádný 

distribuční list nebyl vytvořen, není možné realizovat přeposlání zprávy. 

Uživatel o tom obdrží zpětnou informační SMS zprávu. 

Texty těchto zpětných informační SMS zpráv lze nastavit v šablonách (Templates) v AWEG3 Customer 

Manageru. 

 

Chybový stav Číslo šablony 

Uživatel není na whitelistu N10 

Není nastaven distribuční seznam N11 

 

Tím je nastavení nové funkce na straně AWEG3 Customer Manageru ukončeno a uživatel může začít využívat 

Distribuční list. 

mailto:info@maternacz.com


 

 
                                                   Strana 19 z 21 

 
   

MAN_AWEG3_SMSProfil_Prirucka_v1_4_20200424_KOMPLET.docx 

 

 

MATERNA Communications a.s., Vinohradská 2396/184,130 52 Praha 3 

www.maternacz.com, Tel: +420 910 303 141, mail: info@maternacz.com 

IČO: 259 49 098, DIČ: CZ25949098  

Zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12229 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, č. účtu 7773377733/5500 

   

 

6.2. Používání funkce Distribuční list 

Ve chvíli, kdy má uživatel povolenou funkci Distribuční list včetně nastavení Whitelist, si může vytvořit 

distribuční list. Po přihlášení do svého účtu v AWEG3 Profil SMS se mu objeví v horním menu nová volba 

Distribuční list.  

 

 
 

V této sekci je možné jednoduchým způsobem nadefinovat seznam telefonních čísel pro distribuční list. Zadaná 

čísla musí být ve formátu, jak je vidět na vstupním příkladu tzn. 420xxxyyyzzz.  
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Každé nově nadefinované telefonní číslo se potvrdí tlačítkem Přidat. Naopak číslo, které chce uživatel 

z distribučního seznamu vymazat, se odstraní tlačítkem Odebrat. 

 

 
 

Export čísel distribučního seznamu 

Vytvořený seznam čísel lze z aplikace pomocí funkce Export uložit ve formátu *.csv do souboru a lze s ním dále 

pracovat např. v jiných aplikacích. 

 

Import čísel do distribučního seznamu 

Naopak pokud již seznam čísel, které se mají používat v distribučním listu, existuje, není nutné ho ručně 

přepisovat do aplikace AWEG3 Profil SMS. Již vytvořený seznam čísel lze tlačítkem Vybrat soubor a následně 

pomocí funkce Import do aplikace vložit.  

 

Seznam čísel ve formátu *.csv musí vypadat takto: 
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7. Závěr 

Přejeme Vám příjemnou práci s aplikací AWEG3 SMS Profil a v případě jakýchkoliv potíží kontaktujte helpdesk 

MATERNA Communications a.s. 
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