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Plugin SMS komunikátor

Automatizované odesílání a příjem SMS zpráv

1 HeInfo - samostatně fungující program HeInfo slouží jako doplňující nástroj           

k Helios Orange. Bližší informace v nápovědě systému Helios Orange. Tento 

program musí být pro správnou funkcionalitu spuštěn.

2 Generátor zpráv – soubor PrjGenerateSMS.exe nakopírovat do adresáře, kde je 

nainstalován Helios Orange (tam, kde se nachází soubor Helios.exe).

3 Definice Heinfo – 1. záložka – Základní údaje

 zde se definují základní údaje pro připojení k databázi Helios Orange a následně 

dotaz, při jehož splnění se bude akce provádět. Dotaz uvedený v příkladu bude 

splněn vždy a akce automatického odeslání a příjmu zpráv tedy bude 

provedena.

 Akce může být spouštěna jedenkrát denně nebo v určitém intervalu – tuto 

informaci zadáváme v dolní části formuláře – Časový interval.
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4 Definice Heinfo – 2. záložka - Akce

 Zatrhnout volbu „Spustit externí aplikaci“. Ostatní volby jsou na uživateli –

nejsou nutné pro správnou funkčnost.

 Nastavit cestu k souboru PrjGenerateSMS.exe – viz. bod 2.

 Parametry spuštění externí aplikace

o Všechny parametry mají syntaxi /nazev_parametru:hodnota_parametru

o Parametry musí být od sebe odděleny mezerou

o Popis parametrů

 sqlserver – název SQL serveru, na kterém je umístěna DB Helios 

Orange

 database – název databáze Helios Orange
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 user – uživatelské jméno

 password – zakryptované přístupové heslo do databáze – postup 

vytvoření popsán níže popsán ní

 sernum – sériové číslo Helios Orange, ke kterému se budete 

připojovat

o Zakryptování přístupového hesla do Helios Orange

 Vyplňte všechny parametry – kromě parametru password

 Parametr password smažte ze seznamu parametr

 Spusťte funkci „Test akcí“

 Do zobrazeného formuláře vyplňte přístupové heslo do databáze 

Helios Orange. Stiskněte „Potvrdit heslo“

 Zkopírujte text uvedený v poli „Parametry spuštění externí 

aplikace, již s doplněným zakryptovaným heslem, zpět do 

formuláře HeInfo.

 Příklad parametrů spuštění externí aplikace: 

/sqlserver:SERVER\SQLEXPRESS /database:Helios001 /user:sa 

/sernum:HEIQ0100-23379 /password:19FD03676E68
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5 Uložení definice HeInfo

- definici nástroje HeInfo uložte




