
Vejledning vedr. SMS-udsendelse fra F-CMS og SuperNovaONLINE 
 

Opret en SMS-aftale 
F-CMS og SuperNovaONLINE er sat op til at kunne sende SMS fra en tjeneste, der udbydes af firmaet 

Compaya A/S – se evt. mere på http://www.compaya.dk/ 

Hvis du ikke allerede har oprettet en aftale i forbindelse med afsendelse af SMS’er fra SupernovaOnline, så 

start med dette – læs videre… 

Dansk Firmaidrætsforbund har som udgangspunkt indgået en aftale hvor der gives 2 øre i rabat på nedenstående 

priser, og hvis din forening skal sende mange sms, er du velkommen til at forsøge at forhandle prisen længere ned.  

Bestilling foretages til Dansk Firmaidrætsforbunds kontaktperson ”Christian Nielsen”, og husk at henvise til 

aftale med Dansk Firmaidrætsforbund. 

 

 

 

 

  

http://www.compaya.dk/


Opsætning af sms-afsendelse i F-CMS 

Når du har indgået en aftale med Compaya får du tilsendt brugernavn og password, som du skal sende til 

ts@firmaidraet.dk . Du får et svar tilbage, når du er oprettet. 

Afsendelse af SMS fra F-CMS 
Gå ind i ”F-SHOP” modulet og vælg ”Produkter”: 

 

Tryk på ”deltagerhovedet” på det produkt, hvis deltagere du ønsker at sende til: 

 

 

Rul ned og find ”Send SMS” knappen forneden: 

mailto:ts@firmaidraet.dk


 

 

Benyt evt. markeringerne udfor hver enkelt person, hvis nogle skal fravælges – ellers udfyld teksten, og benyt ”Send” 

knappen i bunden for at sende beskeden: 

 

Bemærk: Systemet sender kun én sms pr. telefonnummer, og der oplyses, hvor mange, som ikke kan modtage 

informationen (pga. manglende mobiltlf nr i deltagerdata). 

 



Opsætning af sms-afsendelse i SuperNovaONLINE 

Når du har indgået en aftale med Compaya får du tilsendt brugernavn og password, som du skal indtaste i 

SuperNovaONLINE. 

Vælg Generelt/tilpasning/SMS opsætning 

 

Herefter kommer du ind på nedenstående skærmbillede 

Her indtaster du det brugernavn og password du har modtaget, til din forening, fra Compaya. 

Endelig indtaster du en afsender på de sms der sendes fra foreningens SuperNovaONLINE – Og her skal du være 

opmærksom på at der maksimalt kan stå 10 tegn. 

 

 

  



Afsendelse af SMS fra SuperNovaONLINE 
Du kan vælge at sende en SMS til et enkelt medlem fra medlemskartoteket, eller du kan udsøge en gruppe af 

medlemmer som du vil sende samlet til. 

Send en sms til et enkelt medlem 
Når du har åbnet et medlem i medlemskartoteket kan du klikke på ”Send SMS” 

 

 

Herefter får du nedenstående boks op, hvor du kan skrive din besked, og klik herefter på OK 

NB. Hvis du trykker ”Enter” bliver beskeden sendt, så du skal blot skrive en besked uden at bruge ”Enter” 

 

Når du har skrevet din besked klikker du på ”OK” eller ”Enter”, hvorefter beskeden sendes. 

NB. Du kan godt skrive mere end 160 tegn, men du skal være opmærksom på at der bruges et point for hver 160 

tegn du sender. Skriver du f.eks. 161 tegn afregnes der for to sms osv. 

Du får nedenstående kvittering når beskeden er sendt 



 

Hvis mobilnummeret er ugyldigt på den du forsøger at sende til, får du nedenstående besked. 

 

Hvis du får denne besked skal du rette mobilnummeret og prøve igen. 

 

Send SMS til en gruppe af medlemmer 
Under firma-medlem / Periodisk / Send SMS, kan du udvælge en gruppe medlemmer og sende en sms til gruppen. 

Klik på ”Send SMS” 

 

Du ser nu nedenstående billede 

 



Her kan du vælge en række medlemmer, eller firmaer og herefter skrive en tekst til dem der er valgt, og slutte af 

med at sende en sms til dem. 

Det virker på samme måde, hvad enten du vælger firmaer eller medlemmer. Det er dog oftest medlemmer der er 

registreret mobilnumre på, så i det følgende tages der kun udgangspunkt i at der sendes sms til medlemmer. 

Funktionen ”Vælg medlemmer” 
Hvis du klikker på ”Vælg medlemmer” ser du nedenstående billede 

 

Her kan du vinge de medlemmer af, som du ønsker at sende en sms til. Der kan søges med ”F4”, og når du er færdig 

med at vinge dem af, som du ønsker at sende til, skal du klikke på ”F3” 

NB. Mobiltelefonnummeret er vist nederst i venstre hjørne, og hvis det mangler kan du indtaste mobilnummeret i 

feltet, hvorefter det gemmes på medlemmet. 

  



Herefter kommer du frem til nedenstående billede, hvor du skal klikke på ”Skriv tekst” 

 

Du får nu nedenstående billede frem, hvor du kan skrive din tekst, og afslutte med ”F3” 

NB. I dette billede kan du godt lave linjeskift ved klik på ”Enter” 

 

Du vender nu tilbage til dette billede, hvor du skal klikke på send SMS 

 

Til sidst ser du denne kvittering 

 



Send sms til en gruppe med udgangspunkt i en søgning 
Hvis du i stedet klikker ”Udsøg medlem” kan du afgrænse din søgning som du har lyst til. 

I nedenstående eksempel, vælges der at søge på alle der er tilmeldt badminton (akt. 015) i perioden 01/01-2010 til 

31/12-2015  

 

 

Klik herefter OK, og du ser nu nedenstående billede. Bemærk at når felterne er røde i kolonnen ”Mobil” er det fordi 

der mangler mobilnummer på kontaktpersonen. 

 

Hvis du har mobilnummeret på dem der mangler, kan du skrive det ind i det røde felt, og det bliver samtidigt gemt 

på medlemmet. Se eksempel nedenfor. 



Hvis du vil fjerne nogle af medlemmerne på listen, kan det gøres ved at markere medlemmet og klikke på ”Alt + F9” 

Når din liste er klar, skrives teksten og sms afsendes som beskrevet i forrige afsnit. 
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