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SMFF FCM 

 

SMFF FCM är en app för androidtelefoner. 

FCM (Fire Cloud Messaging) är ett system som tillhandahålls av Google, vilket gör det 

möjligt att skicka meddelanden till en app om telefonen har nätåtkomst. 

 

 

Funktion 

 

När ett nytt område körs och senast 

aktiva uppdateras skickas ett med-

delande (likt SMS) till statusfältet på 

telefonen med information om område. 

Livslängden på meddelandet är 5 

minuter vilket betyder att om 

meddelandet inte når telefonen inom 

den tiden så kommer det att försvinna. 

 

Tänk på: Notifikationerna fungerar inte 

om appen är synlig. Klicka därför bort 

den om du inte tänker ändra t.ex 

ljudinställningen. 

  

Svårare än så är det inte! 

 

 

 

Registrering 

 

Innan du kan använda appen måste du 

registrera dig genom att skicka Signal 

och Lösen. Du ska ange samma 

uppgifter som på SMFF-sidan. 

 

Efter att ha klickat på ”SKICKA” 

minimeras appen. Låt så vara tills du får 

en notifikation i statusfältet (kan ta upp 

till ett par minuter). När notifikationen 

kommer klickar du på den och sedan är 

registreringen sparad och klar. Appen 

får sedan minimeras manuellt. 
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Klicka på notifieringen för att slutföra 

Registreringen. 

 

Data som överförs till SMFF-servern 

består av: 

- Inloggningsuppgifter 

- Unikt FCM-ID för att kunna 

skicka unika meddelanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljudsignal av/på 

 

Nytt i ver 1.4 är att man kan välja om meddelande om nytt reservat ska resultera i en 

notifikation eller inte. För att ändra inställningen tryck på ”Ljud på” eller ”Ljud av” för att växla 

mellan de olika inställningarna. Ljudet / notifikationen är påslagen när den gröna knappen 

visar ”Ljud på”. 

 

 

Installation 

 

Avinstallera först den gamla appen. 

Appen laddas ned från SMFF-sidan  och  

installeras på enheten. Eftersom install- 

ationen sker utan för ”Play Butik” måste 

”Okända källor” tillåtas. 

Installationsförfarandet skiljer sig mellan 

telefonerna men i princip sker det på 

samma sätt. Ladda ned appen och 

använd sedan t.ex. ”Mina filer” för att 

söka upp appen och därefter utföra 

installationen genom att klicka på den. 

På nästa sida ser du exempel på 

inställningen i olika Androidversioner. 

 

 

 

 

Problem 

Misslyckas registreringen kan data behöva rensas, det görs under Telefoninställningar – 

Programhantering, se sista bilden. Metoden används även om du av någon anledning skulle 

behöva registrera appen på nytt. 
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