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Az SMS küldés kiváló gyors elérést iztosító ko u iká iós sator a, el  lehetőséget iztosít az azo ali 
ügyfélértesítésre, valamint kampány jelleggel, ag  tö egű, potenciális ügyfél elérésére. 

 

 

Nagy tö egű SMS küldése elle őrzött és sza ályozható ódo ? 

 

 

A megoldás a Binarit.SMSGateway alkalmazás, el ek legfo tosa  jelle zői: 

- több mobil szolgáltató kezelése (katasztrófa-tűrő képességekkel  

- egyedi és tömeges (marketing) sms-ek küldése, fogadása (párosítása) 

- ag értékű ko figurálhatóság 

- robosztus, dokumentáltan magas performancia 

- jól ejáratott, g akorlat a  űködő re dszer 

Az alkalmazás standard interfészek segítségével könnyen kapcsolható bármely háttérrendszerhez, de igény 

esetén cégünk biztosítja egyedi interfészek fejlesztését is. 

 

 

Kérésére részletese  is e utatjuk az alkal azás űködését az Ö ek alkal as helyszínen és 

időpo t a , igé y eseté  fel érjük jele legi re dszerüket. 
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Fő  jelle zők 

Te h ikai jelle zők 

- több IP alapú SMS szolgáltató kezelése (jelenleg T-Mobile, Vodafone) 

- GSM modem kezelése (backup megoldásként) 

- több párhuzamos csatorna kezelése azonos szolgáltatóhoz (üzenet típus, prioritás alapon osztva) 

- ’windowing’ alkalmazása (több üzenet egy csomagban) 

- sta dard i terfészek külső re dszerek szá ára 

- nagy kapacitás (jelenleg is napi > 60 ezer sms) 

 

Üze etkezelési jelle zők 

- küldő re dszer-üze ettípus alapjá  törté ő priorizálás, lokkolás 

- csatorna meghatározás típus-prioritás-körzetszám, (maszkolásos) kivétellista alapján  

- üzenet szöveg alapján (sablon alapú) típus meghatározás  

- típus-prioritás alapján üzenet érvén ességi idő a eddig ég ki lehet külde i  

- küldő re dszer-üzenettípus-telefo szá  alapjá  kiküldési időszak, tiltás 

- küldő re dszer lehetősége típus, prioritás, érvé ességi idő egadására 

- lehetőség a várakozó s s-ek törlésére, felfügesztésére 

- sablon alapú marketing sms-ek kezelése 

- válasz sms-ek párosítása tartalom alapján, továbbítás a hívó rendszernek 

 

Fejlett monitoring rendszer 

- automatikus át- (és vissza-) kapcsolás éles és backup vonalak között (akár GSM modemre is) 

- fennakadások jelzése (pl. magas prioritású sms nem jut ki) 

- nagyszámú várakozó sms jelzése 

- fle i ilis jele téskészítő re dszer akár üte ezett jele tések is  

 


