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Axfone SMS FTP rozhraní 

 

Předávání dat: 

Soubor ve specifikovaném formátu, musí být nahrán na FTP server, přímo do kořenové(root) 
složky po přihlášení. Žádné jiné soubory, ani žádné soubory ve složkách nebudou zpracovány. 
 

Adresa FTP serveru: sms.axfone.eu 
 
FTP uživatele si zákazníci vytváří ve webovém rozhraní.  
 
Každý uživatel má právo na FTP serveru mít 20 souborů, včetně reportů. Po dosažení tohoto 
limitu, již není dovoleno FTP serverem nahrát další soubor. Reporty, si zákazník může z FTP 
serveru stahovat k dalšímu zpracování, nebo je může jen odmazávat. 
 
Celková velikost dat na FTP serveru je omezena na 20MB, včetně reportů. 
 

Zpracování dat předaných na FTP server: 

Data nahraná na FTP server, jsou zpra jednou za minutu (tato doba může být do budoucna 
upravena). Po zpracování celého souboru, je do složky reports vygenerován report o zpracování 
dávky v příslušném formátu. 
 

Specifikace vstupního souboru: 

Soubor typu CSV, hodnoty oddělené čárkou. Kde jednotlivé věty jsou uzavřeny do uvozovek. 
Pokud jedna věta obsahuje pouze jedno slovo, uvozovky nemusí být použity. 
 
Název souboru: 
 

Cokoliv.csv 

 

Příklad (předávaný soubor neobsahuje hlavičku): 

Číslo odesílatele  Číslo příjemce   Text SMS  Vlastní identifikace SMS   

+420123456789,+420987654321,“Text sms“,IdSMS 

 
kde IdSMS je nepovinný údaj. 
 

Specifikace výstupního souboru: 

Soubor typu CSV, hodnoty oddělené čárkou. Kde jednotlivé věty jsou uzavřeny do uvozovek. 
Pokud jedna věta obsahuje pouze jedno slovo, uvozovky nejsou použity. 
 
Soubory s reporty jsou uloženy ve složce reports. 
 
Název souboru: 
 

Report-timestamp-Cokoliv.csv 

Report-2011-07-27T10:36:02+02:00-Cokoliv .csv 

 
Kde timestamp je časová značka, kdy byl soubor zpracován. 
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Příklad (report neobsahuje hlavičku):: 

IdSMS        Číslo příjemce   Číslo odesílatele  Návratový kód   

310101533;+420123456789,+420987654321;”Návratový kód” 
 

Pokud nebylo vyplněno IdSMS, bude toto pole vyplněno jako prázdné. 
 

Seznam návratových kódu pro odeslání SMS 

OK        - SMS byla v pořádku odeslána 
 
ERROR: 900 Message: UnAuthorized request  - neplatné volaní SMS GW 
ERROR: 901 Message: Invalid data for send message - nevyplněná data na SMS GW 
ERROR: 902 Message: Billing failures.   - nedostatek kreditu k odeslání 
SMS 
ERROR: 903 Message: Account deactivated.  - účet pro odeslaní SMS byl zrušen 
ERROR: 904 Message: Account unknown.   - nebyl nalezen účet pro odeslaní 
SMS 
ERROR: 905 Message: Wrong number sender.  - neplatné číslo pro odeslání SMS 
ERROR: 906 Message: Unauthorized sender.  - neautorizované číslo pro odeslání 
SMS 
ERROR: 907 Message: Wrong recipient number.  - neplatné číslo příjemce SMS 
ERROR: 908 Message: Invalid message text.  - neplatný text SMS (prázdná 
SMS) 
 
 
Poznámka: 
Číslo odesílatele musí být povoleno pro odesílání SMS. Číslo pro odesílaní SMS povolíte v 
zákaznickém centru na adrese https://centrum.axfone.cz >> SMS >> Autorizace SMS čísla. 
  

�  Číslo přidělené z našich rozsahů Vám bude přidáno okamžitě. 
� Mobilní číslo - bude autorizováno pomoci SMS 
� Ostatní čísla Vám rádi přidáme po telefonické domluvě 

 
 
 
 
 


