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Odesílač SMS
Nejdůležitější část systému. V odesílači můžete vytvořit nebo vybrat ze šablon SMS sdělení pro 
vaše klienty, zvolit konkrétní adresáty, případně nastavit čas odeslání SMS a odeslat SMS.

Volba příjemce nebo skupiny příjemců

Můžete si vybrat, zda budete zasílat SMS sdělení jednotlivě konkrétním adresátům, a nebo zda 
sdělením oslovíte určitou skupinu klientů. 

Nastavení času odeslání

Jedná se o velmi užitečnou funkci, pomocí které si můžete nastavit rozesílku SMS dopředu 
a nezapomenete na její odeslání. Systém automaticky v nastavený čas rozešle SMS všem 
příjemcům a vy máte k dispozici informace o doručení přehledně v sekci „Odeslané SMS“.

Výběr šablony SMS

SMS šablony šetří váš čas. Vytvořte si šablony sdělení, které často posíláte. Při vytváření nové SMS 
stačí místo vypisování textu jedním kliknutím vložit obsah šablony.
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Uživatelé ocení tzv. Našeptávač - při vyhledávání v adresáři nebo při zadávání čísla se uživateli 
automaticky nabízí kontakty, které zadaným znakům/číslům odpovídají. 

Ke zvolené skupině můžete přidat i konkrétní jednotlivce vložením z adresáře nebo přímým 
vložením telefonního čísla.
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Výběr typu SMS

U standardních sdělení stačí používat typ Standardní SMS. Pokud chcete komunikovat sdělení 
opravdu rychle velkému počtu příjemců, doporučujeme zvolit tzv.  „Krizovou SMS“.  Jedná se o 
SMS s mnohem vyšší rychlostí rozesílání (30 SMS/sekunda). Díky přímému napojení na české 
operátory dostanou všichni příjemci SMS sdělení prakticky ihned. U standardních SMS může být 
několik sekund prodleva mezi odesláním a obdržením SMS.

Na vyžádání lze nastavit textovou nebo číselnou identi) kaci odesílatele pro vaše SMS.

Možnost vyvolání hromadné rozesílky přímo z telefonu 
Pro uskutečnění hromadné rozesílky SMS vašim klientům nemusíte být nutně u počítače nebo 
internetu. Rozesílku můžete realizovat pohodlně i z vašeho telefonu. Stačí do textu SMS vložit 
před sdělení, které chcete rozeslat klientům, vaše jedinečné klíčové slovo a SMS poslat na naše 
systémové číslo. Systém převezme SMS a rozpošle všem vybraným klientům.

Více informací získáte ve vašem účtu (SMS rozhlas) nebo nás kontaktujte na info@smsbrana.cz. 

Adresář s kontakty
Jedná se o jednu z nejdůležitějších částí. Správné naplnění adresáře s kontakty vám zajistí 
mnohem efektivnější práci s celým systémem. Skupiny příjemců si můžete vytvářet podle vašich 
potřeb, libovolně upravovat nebo mazat.
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Typ SMS standardní s potvrzením odpovědí nebo Krizová SMS s potvrzením slouží k tomu, 
abyste měli 100% garanci toho, že si příjemce SMS sdělení přečetl a potvrdil vše odesláním 
zpětné SMS, kterou systém zpracuje a máte ji k dispozici v sekci „Přijaté zprávy“.
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Přijaté SMS
Naše řešení vám umožňuje komunikovat s klienty oboustranně. Zajímá vás názor zákazníků? 
Potřebujete potvrdit nějakou událost? Jakmile zákazník na vámi odeslanou SMS odpoví, uvidíte 
jeho odpověď v sekci „Přijaté SMS“. Při odesílání SMS musí být zvolen typ SMS s odpovědí.

Kalendář plánovaných rozesílek
V kalendáři akcí si můžete dopředu naplánovat a připravit rozesílky SMS informací jednotlivým 
skupinám klientů.

Odeslané SMS
V této sekci máte přehled o všech odeslaných SMS z vašeho systému a o jejich stavu doručení. 
Můžete také mezi odeslanými SMS jednoduše ) ltrovat a dohledat i konkrétní odeslané SMS.
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Levné volání
Součástí systému SMSbrána.cz je i modul pro uskutečňování telefonických hovorů. Jedná se 
o klasickou telefonii, kde vyberete číslo, z něhož chcete volat, vložíte číslo, na které voláte (např. 
z adresáře) a po stisknutí tlačítka „volat“ systém nejdříve vytočí vaše telefonní číslo a následně vás 
spojí s volaným číslem.  

Kromě jednoduchosti a výhodné ceny za minutu hovoru je další výhodou to, že se 
protelefonovaná částka strhává přímo z dobitého kreditu na vašem účtu v SMSbráně – 
výdaje tak máte on-line pod kontrolou. A to vše bez jakékoliv další aktivace či poplatků!

Nastavení čísel, ze kterých je možné volat
V systému si můžete jednoduše aktivovat více telefonních čísel (pevné linky i mobilní telefony), 
například pro vaše kolegy z ) rmy. Pro ověření telefonního čísla mobilního telefonu vám bude 
zaslána kontrolní SMS s kódem. V případě aktivace pevné linky je třeba z registrovaného telefonu 
zavolat na naše systémové číslo.

Dobíjení kreditu v systému
Pro dobití kreditu můžete využít více platebních metod od platby kartou, kde je platba připsána 
ihned na náš účet, přes platbu převodem. Můžete si také nechat vystavit zálohovou fakturu pro 
vaši ) rmu. Po obdržení platby na náš účet je vám okamžitě připsán kredit a vystavena faktura.
Nevyčerpaný kredit se vám převádí do dalších měsíců.
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Systém je vhodný především pro volání z pevné linky a také do zahraničí.  Ceny hovorů – 
ČR od 1 Kč bez DPH/minuta. Podrobný ceník naleznete v administraci systému.
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Podmínkou užívání účtu je dobití kreditu minimálně ve výši 1 000 K! bez DPH jednou za rok.
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Noti& kace o docházejícím kreditu
Může se stát, že potřebujete rozeslat dávku SMS a nemáte dostatek kreditu na vašem účtu. 
Tomuto stavu můžete předejít nastavením výše částky, při které chcete být informováni 
o docházejícím kreditu v sekci „Dobít kredit“. Noti) kaci si nastavujete při dobíjení kreditu 
vašeho účtu. Noti) kační zprávu obdržíte formou SMS i e-mailu, proto zkontrolujte správné 
zadání těchto údajů.

Vytváření a správa podúčtů
Díky našemu systému máte k dispozici i velmi jednoduchý nástroj pro správu a vytváření 
podúčtů vašeho účtu. Toto je vhodné pro ) rmy, kde se o komunikaci se zákazníky stará více 
osob. Nadřazený účet má vždy kontrolu nad činností prováděnou na konkrétních podúčtech 
(telefonáty i odeslané SMS). Kredit je společný pro všechny podúčty.

SMS Connect - odesílání SMS z vlastní aplikace
Potřebujete aby váš e-shop, informační systém či jiná aplikace komunikovala automaticky 
prostřednictvím SMS s vašimi klienty? Služba SMS Connect je pro vás ideálním řešením. 

Tato služba slouží k jednoduchému napojení vlastní aplikace do GSM sítě k zasílání SMS. 
Standardně dodáváme ukázkový PHP kód pro odeslání SMS přes naši SMSbránu. Neplatíte 
žádný aktivační poplatek ani žádný měsíční paušál, velmi jednoduchá implementace do 
vaší aplikace, nízké ceny za odeslané SMS do ČR i zahraničí, online statistika nákladů, přehledy 
odeslaných i přijatých SMS, SMS včetně doručenek.

Pro vystavení faktury je potřeba mít vyplněny fakturační údaje v sekci „Nastavení“. Faktury 
pak máte k dispozici v sekci Fakturace. Faktura je vždy automaticky zaslána v momentě 
vystavení i na stanovený e-mail.
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