
Modul SMS brána
Modul SMS brána je určen k odesílání krátkých textových zpráv (SMS) přes SMS bránu SMS Manager společnosti Interactive Marketing,
s.r.o.

Obecný popis modulu

Modul umožňuje odeslat jednu či více zpráv jednotlivému příjemci nebo skupině příjemců. Telefonní čísla příjemců lze vkládat ručně,
případně lze využít pokročilých výběrových mechanismů programu SSB2000 pro výběr kontaktů (dle objektů, celků, středisek, bloků,
kategorií apod.).

Modul odesílá zprávy vybraným příjemcům na telefonní číslo uvedené v kontaktech na záložce Spojení pod názvem Mobil. Pro rychlé
odeslání jedné textové zprávy lze přímo z kontaktů použít k tomuto účelu určené tlačítko.

Aby byl modul odesílání zpráv funkční, je třeba nejprve službu registrovat na internetových stránkách www.smsmanager.cz. Přidělené
registrační jméno a heslo je poté třeba vyplnit v Nastavení modulu SMS brána.

Modul SMS brána je po zaregistrování dostupný z menu Moduly – SMS brána. Ve výchozím stavu je zakázán přístup k modulu. Přístup k
modulu SSB brána můžete jednotlivým uživatelům povolit (úloha Servis – Přístupová práva).

P�íklady použití modulu

Rychlé oznámení změn v aktuálně zajišťovaných službách (přerušení dodávky SV atp.).
Oznámení o vyhotovení požadovaných dokumentů (nájemní smlouva, výpočtový list).
Připomenutí nebo avíza důležitých skutečností spojených s poskytovanými službami (termín doložení účetních dokladů atp.).
Upomínky na jednorázové (nahodilé) absence plateb.

Nastavení modulu

Modul umožňuje nastavení uživatelského jména a změnu hesla pro přístup k službě.

Ovládací prvky

Ovládací prvek Popis

Uživatelské jméno Nastavení přístupového uživatelského jména ke službě SMS Manager.

Odesílatel
Nastavení Odesílatele zprávy, který bude zobrazen všem příjemcům. Lze zadat telefonní číslo odesílatele nebo text
schváleného odesílatele, který byl zadán v Nastavení služby SMS Manager.

Nové heslo Zadání hesla pro přístup ke službě SMS Manager.

Uložit nastavení Tlačítko pro uložení zadaných údajů do databáze.
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Ovládací prvky

Ovládací prvek Popis

Seznam zpráv Tabulka přehledu zpráv k odeslání.

Text zprávy
Textové pole sloužící pro zadání textové zprávy (zpráva delší než 160 znaků bude odeslána a účtována jako více zpráv,
které však příjemce zobrazí jako jednu delší zprávu).

Příjemci zpráv Tabulka jednotlivých příjemců vybrané zprávy.

Nová zpráva Tlačítko, které do seznamu zpráv přidá novou prázdnou zprávu.

Nový příjemce Tlačítko, které do seznamu příjemců přidá nový řádek pro zadání telefonního čísla příjemce.

Vybrat příjemce Tlačítko, které spouští výběrový mechanismus pro výběr kontaktů evidovaných v programu SSB2000.

Odeslané zprávy Tlačítko, které spouští úlohu s uloženou historií odeslaných zpráv.


