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1 Adaptadors WebService
Els adaptadors són els canals o les interfícies utilitzats per la plataforma per comunicar-se amb les
aplicacions. A través dels adaptadors les aplicacions poden enviar missatges i rebre tant missatges
com esdeveniments d'estat.
L’adaptador WebService (WS): Aquest adaptador es divideix al seu torn en dues parts que
gestionen els dos sentits de missatges: adaptador d'entrada (per als missatges que l'aplicació entra
a la plataforma), i adaptador de sortida (per als missatges que surten de la plataforma cap als
serveis).

1.1

Adaptador WebService

L'Adaptador WebService permet la comunicació mitjançant els protocols estàndard definits per a
Web Services.
Aquest adaptador ha estat dissenyat per facilitar la interoperabilitat de la plataforma SMS amb altres
entorns, així com a mitjà segur per a la comunicació a través d'internet, aprofitant el potencial dels
WebServices. La seva utilització penalitza el rendiment, ja que la comunicació requereix un nombre
de capes (http, soap, etc.) més gran, i a més es verifiquen les credencials d'autenticació per a
cadascun dels enviaments. Tanmateix és el mètode més recomanat per utilitzar en aplicacions
obertes a internet.

Plaforma SMS

Àmbit d'utilització de l'Adaptador WebService
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Utilització dels adaptadors

L'Adaptador WebService utilitza un format XML per comunicar-se amb les aplicacions. El format
d'aquest XML variarà segons el tipus de missatge (MT, MO o estat de missatge).

1.2.1 Enviament de missatges MT
Els paràmetres necessaris per a l'enviament de missatges MT són:
Identificador del missatge
Identificador alfanumèric (de fins 24 caràcters de longitud), que identifica de forma única el
missatge, i el distingeix d'altres. Aquest identificador és utilitzat a la plataforma per informar
posteriorment l'aplicació generadora del missatge de l'estat en el qual es troba aquest missatge
(lliurat a l'usuari, cancel·lat, etc.). La responsabilitat de generar aquest identificador és
exclusivament de l'aplicació, i si l'aplicació genera identificadors repetits no li serà possible
posteriorment obtenir informació concreta sobre els missatges enviats, ja que no podrà identificarlos.

Identificador del contracte lògic generador del missatge
Tot missatge enviat a la plataforma s'ha d'assignar a un contracte lògic aprovisionat a la
plataforma.
Aquesta assignació permet una correcta comptabilització del missatge. Els camps
<loginEnterprise> i <refContract> identifiquen quina entitat genera el missatge

Tipus de missatge
Identifica de quin tipus és el missatge enviat. Aquest tipus pot ser un SMS de text, un MMS, un
email, etc. En el moment d’escriure aquesta guia només s’ha contractat el servei d’SMS.
Destinatari del missatge
Identifica el destinatari a qui s'ha d'enviar el missatge. La classe de destinatari depèn del tipus de
missatge; un telèfon per a SMS i MMS, una adreça electrònica per als correus electrònics, etc.
Contingut del missatge

GUIA D’INTEGRACIÓ D’APLICACIONS
Enviament massiu de SMS
Versió:

Pàg. 5 / 13

És el contingut que es vol enviar al destinatari del missatge. Un text per als SMS, o text i binaris per
als MMS i correus electrònics.

<message id="999999" ts="1374849745467">
<head>
<type ref="sms">
<format>text</format>
<mroute>MT</mroute>
</type><info>
<gsmDest>699999999</gsmDest>
<loginEnterprise>CTTI</loginEnterprise>
<refContract>CTTIFILTEST</refContract>
<refMsgLabel>Etiqueta de l'enviament</refMsgLabel>
<deliveryReport>TRUE</deliveryReport>
<tsDelivery>1374848087000</tsDelivery>
<tsExpire>1374848087000</tsExpire>
</info>
</head>
<body>
<contentOut>Contingut del SMS</contentOut>
</body>
Exemple d'enviament d'un missatge MT
</message>

La descripció dels camps és la següent:
<message id="…"...
Tot missatge ha de tenir un identificador únic que l'identifica inequívocament. Les API de
desenvolupament faciliten la generació d'identificadors únics.
<message id="…" ts="…"
Tot missatge ha de tenir un timestamp (marca horària) amb l'instant de temps, en mil·lisegons, en
què es va generar aquest missatge. Si l'aplicació té dificultats en generar aquest timestamp pot
assignar un zero (0') en aquest valor.
<type ref="sms"><format>text</format><mroute>MT</mroute></type>
S'indica que el missatge és un SMS de text i que és un missatge PUSH (MT -> Mobile Terminated).
<gsmDest>…</gsmDest>
És el número de mòbil (tant si és un GSM, com si és CDMA, etc.) al qual se li envia el missatge.
<idContract>…</idContract>
Identificador del contracte PUSH que permet enviar missatges a través de la plataforma. Aquest
identificador l'ha de proporcionar l'usuari operador que dóna l'alta i activa l'aplicació a la plataforma
amb l'eina gràfica de Gestió de contractes (GestContract).
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Per l’enviament es poden usar dos combinacions:
<refContract> + <loginEnterprise>
o
<idContract>
<refContract> = Nom de l’entitat que realitza l’enviament
<loginEnterprise> = Nom del compte de la plataforma SMS que realitza l’enviament
<idContract> = Codi d’equivalencia de l’entitat que realitza l’enviament
<contentOut>Texto del mensaje</contentOut>
És el text (o contingut) del missatge que l'aplicació envia al número especificat, i que rebrà l'usuari
mòbil.
Paràmetres addicionals opcionals:
<tsDelivery>timestamp</tsDelivery> = data d’enviament (per enviaments diferits). Timestamp en
format UNIX. Per defecte, ara.
<deliveryReport>TRUE o FALSE</deliveryReport> = indicador si es sol·licita acusament de rebut.
<tsExpire>timestamp</tsExpire> = Data de caducitat absoluta. Timestamp en formato UNIX. Per
defecte, una setmana a partir de la data indicada a <tsDelivery>
<tsDeliveryEnd>timestamp</tsDeliveryEnd> = Mateix us que tsExpire. Timestamp en formato UNIX.
Por defecte una setmana a partir de la data a <tsDelivery>
<refMsgLabel>id grupo</refMsgLabel> = Identificador del grup d’enviament per al seu seguimient
des de SIC. Si no s’indica s’agafa com id grupo el id del missatge.
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1.2.2 Recepció de missatges MO
Actualment no hi ha definida cap transacció XML pels MO rebuts atès que cap aplicació de la
Generalitat ho requereix en el moment d’escriure aquesta guia.
Quan una transacció procedent de l'usuari mòbil, arriba a la plataforma, aquesta emmagatzema el
missatge a la safata d’entrada de la plataforma, on poden ser consultats.
1.2.3 Recepció de notificacions d'estat dels missatges
Alguns camps que es poden obtenir de l'XML són:
<event id="…"...
Identificador de l'esdeveniment, que correspon amb l'id de la transacció que el provoca.
<event id="…" ts="…"
Marca horària (timestamp) en mil·lisegons en què es construeix l'esdeveniment a la plataforma.
<type ref="sms-state" />
Indica que l'esdeveniment informa d'un estat d'un missatge SMS enviat prèviament.
<info><messageRef refId="…"...
Identificador del missatge XML PUSH que va provocar que es generés l'esdeveniment.
<info><refProduct>
Referència interna "refProduct" de l'aplicació que va enviar el missatge PUSH que va provocar que
es generés l'esdeveniment.
<status><tsSend>
Marca horària en mil·lisegons, generada per la plataforma, en el moment en què es produeix
l'esdeveniment a la pròpia plataforma. Generalment si existeix aquest camp no existirà el de
<tsRecvDest>.
<status><tsRecvDest>
Marca horària (timestamp) en mil·lisegons, generat per l'operadora de telefonia en el moment en
què es produeix l'esdeveniment en la pròpia operadora. Generalment si existeix aquest camp no
existirà el de
<tsSend>
<status><sent> y <status><state>
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Aquests dos camps indiquen l'estat de l'enviament del missatge PUSH a què fan referència.
Habitualment un estat serà expressat en les diferents documentacions com un parell (sent, state).

1.2.4 Taula d’estats
Identificació dels estats en l'adaptador WebService

1.1 Identificació i definició dels estats
Sent: Identifica la situació general del missatge: Si està enviat, en procés, rebutjat, etc.
Sent State
State: Identifica l'estat concret del missatge i el motiu pel qual està en l'estat descrit.
1.2 Estats intermedis
Estats interns
1.2.1
Els estats interns fan referència a aquells en el que missatge està encara en l'interior de
la Plataforma. És a dir, no ha estat enviat a l'operador de xarxa mòbil, etc…
0
0 En procès .
0
1 S'està enviant una transacció a la operadora.
Expirat. Vàlid per aquells casos en els que s'ha definit un termini horari, i no s'ha pogut
0
2
enviar. El missatge resta pendent d'enviar.
0
15 Missatge tallat. Degut a l'excès de caràcters.
Enviament Realitzat
1.2.2
De forma genèrica els estats d'enviament realitzat, indiquen que la transacció ha
recorregut tot el camí dins la plataforma i s'ha enviat a la operadora de xarxa mòbil.
1
0 Enviat cap a la operadora.
1
1 Apagat o fora de cobertura.
1
2 Lliurat, amb confirmació de l'operadora de xarxa mòbil.
1
3 L'operadora confirma la recepció i emmagatzematge del missatge.
1
4 La operadora confirma que l'usuari ha rebut el missatge.
1
5 Enviat a la operador de xarxa mòbil, però sense resposta de recepció.
1.3 Estats finals
1.3.1
Finalitzats correctament
2
1 El missatge s'ha lliurat a la operadora i suposadament a l'usuari.
2
2 La transacció s'ha lliurat a l'aplicació WS.
2
3 Lliurat a l'usuari.
Finalitzats amb error
1.3.2
Informen de la finalització d'un missatge amb error.
1.3.2.1
Rebutjat pel proveïdor de xarxa mòbil.
-2
1 Trama Incorrecta. L'operadora rebutja la transacció.
-2
2 Expirat, per no poder llirar el missatge a l'usuari.
-2
3 Rebutjat pel proveïdor (per frau o altres motius).
-2
4 Destinatari Incorrecte.
-2
5 Cancel·lat pel proveïdor (específic per transaccions de correu).
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Rebutjat per la plataforma
Error intern de sistema de missatgeria que impossibilitat el lliurament cap a la
plataforma.
Problema intern de la missatgeria. Format incorrecte del missatge.
Crèdit insuficient.
Remitent no autoritzat (específic per transaccions de correu).
Destinatari no autoritzat (específic per transaccions de correu).
Error en l'enviament degut a caiguda del proveïdor de la xarxa mòbil o aplicació.
Expirat per la plataforma.
Rebutjats i no computables (no figuren en les estadístiques).
Sense regla de negociació.
Missatge amb paràmetres incorrectes.
Format de la trama incorrecte.

2 SMS certificat
Per sol·licitar un certificat associat a un enviament cal que l'entitat disposi dels permisos corresponents. Per
demanar-los haurà de cursar la corresponent sol·licitud al SAU mitjançant el formulari d'aquest servei. Cal que
s'habiliti a l'entitat i a l'usuari concret que ha de poder sol·licitar certificats.
L'enviament d'un SMS es descriu en apartats anteriors. El mecanisme pel que l’usuari dóna l’ordre d’emissió
d’un certificat associat a aquest enviament dependrà del mètode triat per fer l'enviament. Un cop fet
l'enviament, si l'SMS s’aconsegueix lliurar al dispositiu del destinatari, el sistema generarà el certificat en
format PDF i aquest certificat s'emmagatzemarà a un repositori des del que l'usuari que el va sol·licitar el
podrà recuperar en qualsevol moment. Els certificats es desaran en el repositori de la plataforma durant cinc
anys. En el cas que l'SMS no s'entregui al dispositiu del destinatari transcorreguts cinc dies, s'emetrà un
certificat negatiu on consta que l'SMS no va ser lliurat.
Existeix la possibilitat de rebre un correu electrònic amb els certificats sol·licitats, un cop el sistema els ha
generat. Per recuperar un certificat mitjançant aquesta modalitat cal tramitar a SAU el permís corresponent
per a la bústia d’e-correu desitjada.

2.1

Sol·licitud d' enviament amb certificat emprant la modalitat FILE READER

S'afegeixen dos nous camps opcionals a l'estructura del fitxer .txt descrit a la secció 5 d'aquesta guia:
Camp
“acuse”

Format

Tipus

Valor

Numèric

Opcional

1

Es sol·licita acusament de rebuda

GUIA D’INTEGRACIÓ D’APLICACIONS
Enviament massiu de SMS
Versió:

Pàg. 10 / 13
0
Sense
especificar

Es
sol·licita
l’enviament

1
“certificado”

Numèric

Opcional

No es sol·licita acusament de
rebuda

0
Sense
especificar

No es sol·licita
l’enviament

certificació

de

certificació de

Aquests dos nous camps s'apliquen tant al format "sms 1" (enviament sense diferir) com al format "sms 2"
(enviament diferit)

“sms 1”

Format

<id>|<gsm>|<texto>|<acuse>|<certificado>

Exemple

1|659000001|Missatge de prova sense certificar
2|+34659000001|Missatge de prova certificat|0|1

Format

“sms2”
Exemple

<id>|<gsm>|<diferido>|<caducidad>|<texto>|<acuse>|<
certificado>
1|659000001|200911211500|200911241500|Missatge
diferit i amb caducitat
2|+34659000001||200911241500|Missatge amb
caducitat certificat||1
3|+34659000002||Missatge amb acusament de rebuda|1
4|+34659000003|||Missatge sense diferir, ni caducitat ni
acusament ni certificat

Addicionalment, es defineixen 4 nous formats que permeten especificar la sol·licitud d’acusament de rebuda i
la certificació per totes les línies d’un fitxer sense necessitat d’especificar-ho línia a línia: format “sms1acuse”,
“sms1cert”, “sms2acuse”, i “sms2cert”.
Nota: quan es sol·licita un enviament certificat, s’ignora el valor del camp “acuse” ja que la sol·licitud de
certificació implica sempre que hi ha d’haver l’acusament de recepció.

2.2

Sol·licitud d' enviament amb certificat emprant la modalitat WEB SERVICE

S’afegeix en la missatgeria del servei web actual un nou tag opcional (dins del tag <info>) per indicar si es
sol·licita la certificació del/s SMS/s:

Camp
<certificate>

Format
Booleà

Tipus
Opcional

Valor
true

Es sol·licita certificació de
l’enviament

false

No es sol·licita certificació de

GUIA D’INTEGRACIÓ D’APLICACIONS
Enviament massiu de SMS
Versió:

Pàg. 11 / 13

Sense
especificar

l’enviament

A continuació es mostra un exemple de la missatgeria:

Nota: quan es sol·licita un enviament certificat, s’ignora el valor del tag <deliveryReport> ja que la sol·licitud
de certificació implica l’acusament de rebuda.

2.3

Recuperació i visualització del certificat emès

El certificat emès durant un enviament es pot recuperar de diverses maneres:
•
•
•

Via el Portal WEB de la plataforma SMS a través d’un enllaç a la plataforma per consultar els
certificats.
Via correu electrònic a l’adreça indicada a tal efecte en la configuració d’usuari.
Via un nou WS de manera que un B.O. el pugui invocar i obtenir el document de certificació.
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2.3.1 Recuperar i visualitzar un certificat emès mitjançant la recepció d'un correu electrònic
Aquesta modalitat de recuperació requereix una petició a SAU per a ser activada. En aquest cas, es rebrà un
correu electrònic a l'adreça e-correu autoritzadacada cop que es genera un certificat.
Abans d’activar aquesta funcionalitat, cal tenir en compte que, per a grans volums d'enviaments, el volum de
e-correus amb l’adjunt PDF serà igualment voluminós.

2.3.2 Recuperar i visualitzar un certificat emès emprant els serveis web
Disposeu d’un servei WEB per permetre la descarrega dels certificats. El nou servei WEB estarà disponible
per l’entorn de PRE (pre-producció) i per l’entorn de PRO (producció). El servei WEB tindrà un descriptor
amb la definició dels mètodes i es podrà invocar per SOAP o per HTTP-GET. Es disposa de dos mètodes:

Mètode per obtenir certificats d'enviament individual
obtenerCertificadoDeEnvioIndividual (String sEntidad, String sUsuario, String sClave, String
sTecnologia, String sIdentificador)
Paràmetre
Descripció
sEntidad
Entitat de SIC (refContract o idContract).
sUsuario
Usuari.
sClave
Clau de l’usuari.
sTecnologia
(Opcional) Por defecte, “SMS”.
Identificador del missatge del que es vol descarregar el certificat. Es pot indicar:
identificador de context de SIC que es retorna en la petició síncrona de l’enviament, o
sIdentificador
identificador d’un tercer que s’especifiqui a l’enviar el missatge (per exemple, el camp
message/id quan s’usa l’interfície de wsConectorNotificaciones).

sIdGruponir certificats d'enviament de grup
obtenerCertificadoDeEnvioGrupo (String sEntidad, String sUsuario, String sClave, String sTecnologia,
String sIdGrupo, int iIndice, String sTelefono)
Paràmetre
Descripció
sEntidad
Entitat de SIC (refContract o idContract).
sUsuario
Usuari.
sClave
Clau de l’usuari.
sTecnologia
(Opcional) Por defecte, “SMS”.
Identificador d’agrupació dels missatges del que es vol descarregar el certificat. Correspon al
sIdentificador
camp <id> de la capçalera dels fitxers de FileReader.
Número de telèfon del destinatari del SMS del que es vol descarregar el certificat
sTelefono
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Índex per diferenciar un mateix sTelefono dins d’un sIdentificador (per defecte el seu
valor ha de ser igual a 1)

Nota: Només l’usuari que va realitzar l’enviament pot descarregar el certificat. Per fer-ho, aquest usuari ha de
tenir habilitada l’opció “Consulta de certificats de tots els usuaris” en la seva configuració.

2.4

Certificat: document que acredita l'enviament i recepció en el dispositiu del destinatari
Tal com s'ha comentat, els certificats, tant positius com negatius, s'emmagatzemen un repositori que en
permet la seva recuperació emprant qualsevol dels mètodes descrits anteriorment. El document es
desarà durant cinc anys en el repositori i podrà ser accedit en quaselvol moment si es tenen els
permisos adients.

