1. Pertama Download Gammu di website http://wammu.eu/download/gammu/1.33.0/
sesuai system operasi anda apakah 32 bit atau 64 bit

Untuk 64 bit. Silahkan download Gammu-1.33.0-Windows-64bit.zip
Untuk 32 bit. Silahkan download Gammu-1.33.0-Windows.zip
Jika sudah di download extract dan taruh kedalam drive C / D.
2. Setelah itu Pasangkan Modem Ke computer Anda.
Pada My compoter Klik kanan  manage Lalu pilih device manager
Kemudian klik properties pada modem

Kemudian klik tab modem.. maka akan muncul gambar seperti di bawah ini

Berarti modem anda menggunakan PORT COM5.
3. Kemudian Buka folder gammu anda contoh

Copy file gammurc dan smsdrc yang ada di C:\gammu\share\doc\gammu\examples\config ke dalam
folder C:\gammu\bin.
Hasilnya akan Nampak seperti gambar di bawah ini.

Kemudian Edit file gammurc.
Device = com port yang ada di computer anda. Yang sudah kita lihat di langkah sebelumnya
Connection = at11500

4. Kemudian pada file smsdrc
Edit seperti gamabr di bawah ini.
Device = com port yg di gunakan computer kita (contoh COM5: )
Connection = at115200
Service = sql
Driver = mysql
User = root
Password =
Database = inlislite_v3_fresh (database gammu sudah include di dalam database inlislite)

5. Kemudian buka command prompt dan jalankan perintah ini

Kemudian ketikkan perintah gammu identify

Jika muncul hasil seperti di atas berarti modem sudah terdeteksi oleh gammu
Lalu untuk menjalankan gammu kita ketikkan perintah gammu-smsd –c smsdrc

Selamat anda berhasil install SMS GATEWAY

6. SMS GATEWAY di inlis
Anda bias membuka menu sms gateway di menu Administrasi  pengaturan SMS Gateway.
Ada 4 menu di dalam SMS gateway.
 Peminjaman Akan Jatuh Tempo
 Peminjaman Setelah Jatuh Tempo
 Sms Manual
 History SmS

Peminjaman Akan Jatuh Tempo

Modul ini berfungsi untuk mengirimkan sms notifikasi kepada pemustaka jika peminjaman
pemustaka akan jatuh tempo.

Jeda hari adalah range waktu kapan sms akan dikirimkan kepada pemustaka. Defaultnya adalah 1.
Yang berarti pemustaka akan mendapat sms jatuh tempo pada H-1.
Waktu pengiriman sms adalah waktu pengiriman sms oleh sms gateway inlislite
Contoh isi pesan : adalah contoh pesan yang akan di terima oleh pemustaka. Untuk isi bisa berbedabeda tergantung buku yang dipesan, tanggal jatuh tempo masing-masing pemustaka.
Peminjaman Setelah Jatuh Tempo

Modul ini berfungsi untuk mengirimkan sms notifikasi kepada pemustaka jika peminjaman
pemustaka melwatu jatuh tempo.
Jeda hari adalah range waktu kapan sms akan dikirimkan kepada pemustaka. Defaultnya adalah 3.
Yang berarti pemustaka akan mendapat sms sudah melewati jatuh tempo mulai dari H+1 sampai
H+3.
Waktu pengiriman sms adalah waktu pengiriman sms oleh sms gateway inlislite
Contoh isi pesan : adalah contoh pesan yang akan di terima oleh pemustaka. Untuk isi bisa berbedabeda tergantung buku yang dipesan, tanggal jatuh tempo masing-masing pemustaka.
SMS MANUAL

Menu ini digunakan untuk mengirim sms manual kepada pemustaka.
Untuk menggunakan cukup klik pilih nomor maka akan muncul popup berisi data user

Kemudian klik pada nama lengkap pemustaka tersebut untuk memilih namanya

Jika nomor telepon salah, anda bisa memperbaikinya.
Klik kirim sms untuk mengirim sms
History sms

Menu ini berguna untuk menampilkan history sms yang terkirim

