API SMS
I.

Mô tả chi tiết : Tài liệu này hướng dẫn đối tác kết nối tới dịch webservice của SMSNHANH.COM để gửi tin nhắn
tới khách hàng thông qua tin nhắn SMS tới các mạng di động tại Việt Nam

II. Tham số cần truyền
Quý khách vui lòng gửi tham số theo dạng POST, GET
Tham số

Mô tả

Accesskey

Được cung cấp bởi SMSNHANH để xác định tài khoản và phạm vi
cung cấp dịch vụ

PhoneNumber

Số điện thoại cần gửi tin

Text

Nội dung tin nhắn

Type

Hướng gửi tin dạng
+ Normal ( Quảng Cáo ) *
+ VIP ( Gửi tin ngay lập tức ) **
* Nếu không truyền giá trị này hệ thống mặc định là Normal

Class

Nhận 2 giá trị
+ Message – Tin nhắn thông thường
+ Flash – Tin nhắn hiển thị trên màn hình
* Nếu không truyền giá trị này mặc định là Message

III. Đường dẫn xử lý
a. Đường dẫn nhận lệnh chính : api.smsnhanh.com/v2/?
b. Đường dẫn nhận lệnh phụ khi có sự cố : api2.smsnhanh.com/v2/?

IV. Mã lỗi
Hệ thống sẽ trả về giá trị theo dạng Json .
Tham số

Giá trị

Mô tả

Error

+ Lỗi do số điện thoại không đúng hoặc chưa truyền
hoặc số sai
+ Mã định danh acckey không đúng, không đủ tiền để
thực hiện lệnh

Status

+ Nội dung tin nhắn chưa có, hoặc quá dài. Hệ thống hỗ
trợ tin có độ dài 5 tin với tiếng việt không dấu hoặc 3
tin với tiếng việt có dấu.
Wait

Tin nhắn đã được chấp nhận, chờ hệ thống xử lý

Sender

Tin nhắn đã được gửi tới nhà mạng

ID

Dạng số

Là mã số quản lý tại SMSNHANH

PhoneNumber

Dạng số

Là số điện thoại nhận lệnh

Telco

Vina,Mobi,Viettel, Beeline, VNMB

Là mã mạng căn cứ theo số điện thoại nhận lệnh

Count

Dạng số

Là số bản tin được tính tiền dựa trên số lượng ký tự của
nội dung bản tin

Price

Dạng số

Là số tiền bạn trả cho lệnh

Balances

Dạng số

Là số dư tài khoản sau khi trừ số tiền cho lệnh vừa gửi.

V. Ví dụ
Khách hàng có thể gọi trực tiếp tới link và truyền dữ liệu như sau
http://api.smsnhanh.com/v2/?Accesskey=XXXXXX&PhoneNumber=NNNNNNNN&Text=ABC
hoặc thêm 2 lựa chọn sau
http://api.smsnhanh.com/v2/?Accesskey=XXXXXX&PhoneNumber=NNNNNNNN&Text=ABC&Type=VIP



Lấy số dư tài khoản
o

Đường dẫn nhận lệnh http://api.smsnhanh.com/v2/Response/?

o

Tham số truyền : key – là key do SMSNHANH.COM cung cấp

o

Ví dụ : http://api.smsnhanh.com/v2/Response/?key=XXXXXX

o

Tham số và giá trị trả về dạng Json

Tham số

Giá trị

Mô tả

Status

Error

Sai Key hoặc IP bị khóa do gọi tới với tần suất cao

Balances

Giá trị số

Là số tiền còn lại trong tài khoản

Code mẫu xin vui lòng tham khảo trên website ./. Cần cung cấp Acckey xin vui lòng liên hệ

0822.64.64.64

