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Esmikko SMS-palvelun määrittely 

Tarkoitus 
Palvelun tarkoitus on antaa käyttäjille mahdollisuus tehdä työaikaleimauksia ja muita 
Esmikon ohjauksia SMS-tekstiviestien avulla. Palvelu vastaanottaa SMS-viestejä, tekee 
niissä määritellyn toiminnon ja lähettää tarvittaessa vastauksen viestin lähettäjälle. Samaa 
palveluohjelmaa voidaan käyttää sekä Esmikko3:n että Esmikko4:n kanssa. 

Laitteistoedellytykset 
• GSM-modeemi, joka ymmärtää standardia AT-käskykantaa SMS-viestien 

lähettämiseksi ja vastaanottamiseksi (esim. GESMI, ulkoinen GSM-moduuli, PC-
kortti) 

• modeemi kytketään palvelimen COMx sarjaportille 

Määrittelyt Esmikossa 
Tekstiviestipalvelu on lisenssinalainen ja toimii Esmikko-versioissa V3.6.17 ja V4.2.4. 
Palvelun asetukset tehdään V3.6:ssa parametrirekisterin välilehdessä Modeemiasetukset 
ja V4:ssa kulunvalvonnan modeemimäärittelyissä. 
 

 
 
Esmikko-järjestelmään voidaan kytkeä 1 tai 2 GSM-modeemia. Modeemiasetuksiin 
tehdään seuraavat määrittelyt SMS-viestiliikennettä varten: 
Modeeminumero: GSM-modeemin numero.  
Alustus: Mahdollinen alustussekvenssi modeemille. Ei käytössä tuetuissa modeemeissa. 
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Portti: Sarjaliikenneportti, mihin modeemi kytketään. Pakollinen kenttä. Ei saa olla 
varattuna muuhun käyttöön. Annettava siinä muodossa, kuin näkyy Windowsin 
laiteluettelossa (esim. COM1) 
Nopeus: Sarjaliikenneportin liikennöintinopeus. Suositeltava nopeus 19200 Bd 
Parametrit: Sarjaliikenneparametrit muodossa NPS (N=databittien lkm, P=pariteetti, 
S=stop-bittien lkm. Tyhjä kenttä vastaa oletusarvo 8N1. 
Tunniste: Oletustunnistimena on lähettävän puhelimen numero. Mobiilinumeron sijasta 
voidaan tunnisteena käyttää henkilö- tai tunnistenumeroa tai henkilötunnusta. Näissä 
tapauksissa tunniste on syötettävä tekstiviestiin. 
Salasana pakollinen: Tunnisteen lisäksi vaaditaan tekstiviestiin erikseen Esmikon 
henkilörekisterin salasanaa. Ei käytettävissä mobiilinumerolla. 
SMS viestin ikääntymisaika: Viivästetyn tekstiviestin aika minuuteissa, mikä vielä 
hyväksytään leimaukseksi.  
Vastaus leimaussanomiin: Leimaussanomiin lähetetään aina vastaustekstiviesti 
lähettäjälle 
Vastaus ohjaussanomiin: Ohjaussanomiin lähetetään aina vastaustekstiviesti lähettäjälle 
Talleta viestilokiin: Kaikki vastaanotetut viestit talletetaan erikseen viikonpäiväkohtaiseen 
lokitiedostoon.  
 
Henkilörekisterin uudet kentät: 
Mobiilinumero: 18-merkin merkkijono. Syötetään kansainvälisessä muodossa +358 
NNNNNNNNN. Jos henkilöllä on mobiilinumero hänellä on samalla myös käyttöoikeus 
SMS-palveluun. Kenttä toimii myös hakukenttänä eikä ohjelma salli samaa mobiilinumeroa 
useammalle käyttäjälle. 
 

Toiminta 
• puhelinnumeron perusteella voidaan yksikäsitteisesti identifioida viestin lähettäjä. 

Esmikon henkilörekisterissä kenttä Mobiilinumero muodostaa yhteyden GSM-
numeron ja henkilön tietokantatunnuksen välille.  

• muita identifikaatiota ovat henkilönumero tai henkilötunnus. Nämä on lähetettävä 
erikseen viestissä 

• kun palvelu käynnistyy, se avaa DBServ-yhteyden Esmikkoon sekä avaa ja alustaa 
GSM-modeemin 

o mahdolliset virheet käynnistyksessä (ja toiminnan aikana) kirjataan 
Windowsin tapahtumalokiin 

o lukee palvelimen registry:stä mikä on palvelimen esmikko-versio (3.6 tai 4) ja 
porttinumero. IP-osoitteena aina palvelimen oma (localhost) 

o DBServ:iltä kysytään käynnistyksen yhteydessä tietoa: 
 yleisparametrina: viestin maksimi-ikä  
 modeemien määrä ja modeemikohtaisesti seuraavat tiedot: 

• portin nimi 
• nopeus 
• muut parametrit (pariteetti, data- ja stopbitit) 
• vaihtoehtoinen alustusskripti 

 
• käynnistymisen jälkeen jäädään valvomaan GSM-modeemin tilaa 
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o pollataan ajoittain (esim. joka toinen sekunti) GSM-modeemilta saapuneita 
tekstiviestejä 

o mikäli viestejä on saapunut, luetaan ne ja lisätään sovelluksen palvelujonoon 
SMS-viestioliot 

o kun viesteistä on luotu SMS-viestioliot, voidaan GSM-modeemin SMS-muisti 
tyhjentää, jotta uusia viestejä mahtuu saapumaan 

• saapuneet SMS-viestioliot käsitellään saapumisjärjestyksessä 
o jos viestissä ei ole lähettäjän numeroa, viesti hylätään heti 
o tarkistetaan, onko viesti ajankohtainen; jos viestin ikä ylittää säädetyn rajan, 

viesti hylätään, tästä kuitenkin ilmoitus event vieweriin 
o jäsennetään viestin sisältö ja tulkitaan se 

 jos viestiä ei ymmärretä, voidaan lähetetään ohjeviesti paluuviestinä 
 jos viesti sisältää tunnetun pyynnön, muotoillaan DBServ-kutsu, joka 

lähetetään DBServille 
 DBServ-kutsussa henkilö identifioidaan SMS-viestin lähettäjän 

numerolla; SMS-palvelu ei yritä tunnistaa henkilöä 
 mikäli viesti määrittelee jonkin muun käyttäjätunnistusmenettelyn, 

välitetään sen tiedot DBServ-kutsun mukana 
 kun Esmikolta saadaan vastaus toimintopyyntöön, muotoillaan 

paluuviesti toiminnon mukaan ja lisätään se lähtevien viestien jonoon 
o lähetetään jonossa olevat vastausviestit 

• lokikirjaukset 
o virhetilanteet kirjataan Windowsin tapahtumalokiin  
o viestisessiot kirjataan viikonpäiväkohtaisiin lokeihin esim. smslogN.txt 

(N=viikonpäivä 1..7 1=ma). Lokitiedostojen talletuspaikka on ohjelman 
käynnistyskansio.  

• Viestit palvelunumeroista 

• Viestit palvelunumeroista  
o Ohjelma ei käsittele viestejä, jotka ovat tulleet yleisistä palvelunumeroista 

(http://www.ficora.fi/index/palvelut/palvelutaiheittain/puhelinjalaajakaista/kuluj
enhallinta.html) eikä myöskään lähetä vastausviestejä näihin numeroihin 
(versiosta 4.3.2). Siitä huolimatta palvelun käyttöönotossa kannattaa 
viestinvälityspalvelua tarjoavalta teleyritykseltä vaatia modeeminumerolle 
vähintään P1 estoluokka. 

Komentojen muoto 
Komentojen syntaksi on seuraavanlainen: 
[”CMNT” SP] [#USRCRED SP ] CMD [SP PARM1 [SP PARM2 [SP PARM3 …]]] 
 
Hakasulkeissa olevat osat ovat valinnaisia, eikä niitä siis välttämättä tarvitse olla 
komennoissa. Komento voi siis olla vain yhden merkin mittainen, kun ei käytetä 
kommenttia eikä vaihtoehtoisia käyttäjätietoja. 
SP on välilyönti (20dec, 20hex). Jos komentojen tai parametrien välillä on useampia 
välilyöntejä, ne tulkitaan yhdeksi välilyönniksi. Parametrien sisällä olevat välilyönnit 
tulkitaan kukin omaksi välilyönnikseen. 
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CMNT on kommentti, selkokielistä tekstiä, joka voi esim. kuvata toiminnon. Mahdollinen 
kommentti poistetaan aina vastaanotetuista viesteistä.   
USRCRED on käyttäjän tunnistustiedot, jos käytetään muuta, kuin GSM-numeron 
perusteella tunnistamista. Tunnistustieto alkaa #-merkillä. Käyttäjätiedot ovat muotoa 

CREDTYPE ’:’ CREDPWD 
CREDTYPE on tunnistetiedon tyyppi. Merkkijono 1..12 merkkiä. Tyyppi 
määritellään Esmikossa, oletusarvo henkilönumero. 
CREDPWD on tunnistetiedon salasana = Esmikon henkilörekisterin salasana, 
joka voidaan määritellä pakolliseksi Esmikossa 

CMD on toimintokomento. Se voi olla 1 – n merkkiä pitkä, eikä kirjainkoolla ole väliä. 
Tunnisteessa ei voi olla välilyöntejä. Tunniste ei voi alkaa merkeillä ” tai #. 
PARM1 - n ovat toiminnon parametrit. Parametrin pituus voi olla 1 – n merkkiä, eikä 
kirjainkoolla ole väliä. Jos parametri sisältää välilyönnin, parametrin täytyy olla 
lainausmerkeissä. 
Esimerkkejä: 

”Komento X” U 
Leimaus ulos, alussa kommentti. matkapuhelinnumero tunnisteena. 
#145600:salasana U 
Leimaus ulos, tunnisteena Esmikon henkilönumero ja salasana 
U OAS 
Leimaus ulos, oma asia, matkapuhelinnumero tunnisteena 

Käsittelysääntöjä 
Vastaanotetun viestin alusta ja lopusta poistetaan välilyönnit. 

Toimintoja 
Toimintokomennot ovat kieliriippuvaisia, henkilön kieli haetaan Esmikon henkilötaulusta. 
Jos kielimäärittely puuttuu tai henkilöä ei ole tunnistettu niin, että kieli voitaisiin hakea, 
käytetään palvelimen oletuskieltä. Seuraavissa tauluissa kielikomennot (fi,sv,en). 
Vaiheessa 1 tehtävät toiminnot: Työaikaleimaus sisään tai ulos 

Toiminto Komento  Parametrit 
Sisäänleimaus S,I,I Parametri 1: Syykoodi sisäänleimaukselle 

Ulosleimaus U,U,O 
 
 
P,T,R 

Parametri 1: Syykoodi ulosleimaukselle  
Parametri 2: 2. syykoodi 
Parametri 3/4: Paluuaika ulosleimaukselle muodossa 
Pppkk [hh[mm]] 

Ennakkoleimaus E,F,A 
L,S,E 

Parametri 1: Syykoodi ennakkoleimaukselle 
Parametri 2: Ennakkoleimauksen voimaanastumispäivä 
muodossa Lppkk (ei kellonaikaa) 

Huom1. Ensimmäinen ja/tai toinen syykoodi voidaan jättää pois jolloin paluuaika tulee heti 
1. syykoodin tai ulosleimauskoodin jälkeen 
Huom2. Paluupäivämäärän jälkeistä kellonaikaa ei tarvitse syöttää. Ilman kellonaikaa 
paluuaika on 00:00. Kellonajasta voi myös jättää minuutit pois jolloin paluuaika on hh:00. 
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Virheistä sisään/ulos-, syykoodi- tai paluupvm/kellonaikatiedoissa välitetään tieto 
käyttäjälle. Virheellinen paluupäivämäärä tai -aikatieto ei kuitenkaan estä leimaustiedon 
talletusta. 
Esimerkkejä: 
#101469:salasana U OAS P1804 1120 

Tunnisteena Esmikon henkilönumero ja salasana, ulosleimaus syykoodilla 
oma asia, paluu 18.4. klo 11:20 

S OAS 
 Tunnisteena matkapuhelinnumero, leimaus sisään syykoodilla oma asia 
U MAT P1804 07 

Tunnisteena matkapuhelinnumero, leimaus ulos syykoodilla matka, paluu 
18.4. kello 7:00 

E LOM L2004 
Tunnisteena matkapuhelinnumero, ennakkoleimaus syykoodilla loma, 
leimauksen voimaanastumispäivä 20.4 

U OAS MAT P2204 0900 
Tunnisteena matkapuhelinnumero, leimaus ulos syykoodilla oma asia 
(voimassa päivän loppuun tai saman päivän seuraavaan leimaukseen asti), 
toinen syykoodi (matka) astuu voimaan seuraavana päivänä. Paluu matkalta 
22.4 kello 9:00 

Oven avaukset tekstiviesteillä 
(Vaiheessa 2 tehty lisätoiminto) 

Toiminto Komento Parametrit 
Oven avaus A,D,D Komento: A xxxxxxxx (Parametri 1: Ovitunnus täydellisenä) 

(Ohjausaika = oven lukon ohjausaika, ei tarvitse syöttää) 
 
Esimerkkejä: 
 A OVI1 

Tunnisteena matkapuhelinnumero, pyydetään avaamaan ovi, jonka tunnus on 
OVI1. 
 

Työnumeroleimaukset 
( Vaiheessa 3 tehtävät lisätoiminnot) 
 
Työnumeroleimaukset toimivat hieman eri tavoin Esmikko 3:ssa ja Esmikko4:ssa. 
 
Esmikko3 

Toiminto Komento Parametrit 
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Työnumero-
leimaus 

N Komento: N  (aloittaa työnumeroleimauksen) 
Parametri 1: Työnumero 

Työnumeroleimaukset tallentuvat Esmikkoon sisään leimauksina. 
Esimerkkejä: 
N 7 

Tunnisteena matkapuhelinnumero, työnumeron vaihto numeroksi 7 
 
Esmikko4 
Toiminto Komento Parametrit 
Työnumero-
leimaus 

XXX Komento: XXX (Syykoodin kolmikirjaiminen tunnus aloittaa 
työnumeroleimauksen esim. TNV ) 
Parametri 1-n: Syykoodille määritellyt kyselykentät syötetään 
viestiin kyselykentän id:n mukaisessa järjestyksessä 
välilyönnein eroteltuna. 

Esim.  Leimaus työnumeron vaihto-syykoodille kun kyselykentäksi on määritelty vain 
työmääräinkenttä: TNV 23 
Työnumeroleimauksia voi tehdä sellaisille syykoodeille jotka ovat jotakin seuraavista 
syykoodityypeistä: 
5: Työmääräimen vaihto – syykoodi 
16: Työnumeron lopetus heti – syykoodi 
18: Työmääräinnumeron jälkikäteisilmoitus 
20: Työnumeron lopetus jälkikäteen 
Tekstiviestillä leimaajan on tiedettävä etukäteen syykoodin vaatimat parametrit eli 
kyselykentät ja niiden järjestys. Järjestys määräytyy bookingfield-taulussa olevien 
kyselykenttien id:n mukaan pienimmästä suurimpaan. Työnumeron lopetus heti –
syykoodilla ei ole kyselykenttiä, jolloin kyseisessä leimauksessa leimausviestiin tulee 
pelkkä syykoodi. Kellonajoista voidaan jättää minuutit pois jolloin leimaus tapahtuu 
tasatunnille.  
Jos syykoodille on määritelty kyselykenttiä, niin kaikkiin kyselykenttiin on syötettävä arvo. 
Jos arvo ei ole leimauksessa tarpeellinen ja sitä ei haluta syöttää, voidaan se korvata 0-
merkillä. 
Jälkikäteisilmoituksia tehtäessä voidaan syöttää useampi jälkikäteisilmoitus peräkkäin. 
Ilmoitukset erotetaan toisistaan välilyönneillä. 
 
Esimerkkejä: 
TNV 310 

Tunnisteena matkapuhelinnumero, työnumeron vaihto numeroksi 310 
Syykoodille on määritelty kyselykentäksi vain työmääräinkenttä. 

 
TMJ 12 23 0810 14 24 10 
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Tunnisteena matkapuhelinnumero, leimauksessa on kaksi 
jälkikäteisilmoitusta: kustannuspaikalle 12, työnumerolle 23 kello 8:10 sekä 
kustannuspaikalle 14, työnumerolle 24 kello 10. Syykoodille on määritelty 
kyselykentiksi kustannuspaikka, työmääräin ja kellonaikakenttä 

 
LOP 
 Tunnisteena matkapuhelinnumero, työnumeroseurannan lopetus heti 
 
TLJ 1630 

Tunnisteena matkapuhelinnumero, työnumeroseurannan lopetus jälkikäteen, 
lopetusaika 16:30 

 
Huom!  Syykoodin tunnuksen on oltava 2-3 kirjaimen mittainen, että työnumeroleimaukset 
voidaan erottaa sisään ja ulosleimauksista. 
 
Vaiheessa 4 tehtävät lisätoiminnot:  

Ryhmän 
tilamuutos 

R,G,G Parametri 1: Ryhmän tunnus täydellisenä 
Parametri 2: Tila 0:päivä 1:yö 

CT reset C,C,C Parametri 1: Tunnus täydellisenä 
 
Vaiheessa 5 mahdollisesti tehtävät käyttöönottotoiminnot ja ohjeet:  

Toiminto Komento Parametrit 
Ohje ?,?,? Parametri 1: Komentokirjain – Komennon ohje 

Ei parametreja: Lista kaikista mahdollisista komennoista ja 
syykoodeista 

Viestipohjan 
tilaus 

V,M,M Ei parametreja: Viestipohjia lähetetään n kpl. muodossa 
”Kommentti” CMD  

Viestipohjat toimitetaan käyttäjälle tekstiviesteinä, jotka voi tallentaa viestipohjiin omassa 
puhelimessa. Viestipohjan tilaus, esimerkkejä: 

 ”Sisään”  S 
• ”Ulos” U 
• ”Ulos + syykoodi” U SK // syykoodilyhenteet tiedettävä (esim. ohje-listasta) 
• ”Ulos + syykoodi + paluuaika” U SK Phh:mm 

Viestipohjaan lisättävä oma tunnistetieto tarvittaessa. 
 

Toiminnan varmistaminen 
SMS-palvelu välittää DBServ:ille tiedon siitä onko modeemi toimintakuntoinen. Tieto 
näytetään Esmikossa ulkoisen liitynnän hälytystietona. Viestit näkyvät myös 
EventViewerissä. 

 


