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   Nejdůležit ější vlastnosti  

� Praktická možnost jak s minimálními 
náklady odesílat a přijímat SMS ze všech 
počítačů ve vaší síti. Stačí jeden počítač 
připojený k Internetu nebo jediná SIM 
karta. 
  

� Možnost odesílat a přijímat SMS přímo 
 z/do vašeho e-mailu 
 

� Každý uživatel může mít svou adresu, na 
kterou je možné SMS zprávy zasílat 
pouze jemu. (např. marketing, prodej, 
fakturace, servis,… Franta, Jana, .. atd.) 

 
� Automatické doplňování jmen  k tele-

fonním číslům u všech zpráv. 
Individuální nebo společné telefonní 
seznamy. 

 
� Automatické párování potvrzení o 

doručení s odesílanými zprávami a 
možnost archivace těchto záznamů  

 

� Ukládání, kopírování a další 
zpracování příchozích i odchozích 
zpráv podle předem připravených 
pravidel.  
 

� Možnost předem si připravit a 
uschovat texty často odesílaných, 
komplikovaných nebo kódovaných 
zpráv. 
 

� Přeposílání SMS zpráv nebo  předem 
připravených textů na další mobilní 
telefony nebo e-mailové adresy. 
 

� Marketingový modul pro hlasování, 
soutěže, výběry, losování,  grafy..  
 

� Modul automatizovaných abonent-
ních a objednávkových služeb  
 

� QuickList (TM) - Unikátní systém 
rychlého vyhledávání jmen adresátů 
v telefonních seznamech  

�  

Bizz(tm) SMS Solutions 2007 

Další s pecializované funkce pro 
práci v profesionálním prost ředí  
spole čností a institucí. 
 
 
� Zpracování velkého množství zpráv 

Možnost vysokorychlostního připojení 
k SMS centrům mobilních operátorů 
prostřednictvím sítě Internet za cenu 
běžné SIM karty, specializovaný modul 
pro hromadné rozesílání zpráv, skupino-
vé adresování, … atd. 
  

� Pravidla pro zpracování zpráv SMS 
Příchozí i odchozí zprávy mohou být 
dále zpracovávány na základě pravidel 
stanovených podle obsahu zprávy nebo 
pro určitá telefonní čísla. Možnost 
automatického generování odpovědí. 

 
� SMS podatelna - příjem, rozdělování a 

archivace příchozích zpráv. Jako u e-
mailu je i do SMS zprávy možno uvést 
komu je zpráva adresována Zprávy bez 
adresy končí na elektronické SMS 
podatelně, ze které pak mohou být dále 
distribuovány. 
 

� SMS a telefonování  
Současná podpora komunikace 
prostřednictvím textových zpráv SMS  
a telefonních hovorů. Vedení záznamů  
o voláních a telefonních hovorech. 
 

� XBI (TM)  - speciální modul pro práci  
s  předem připravenými dávkami zpráv 
SMS v textových, CSV  a Excelovských 
souborech.  
Odložené a časované rozesílání zpráv. 
 

� XBI (TM) – Interface pro import/export 
 zpráv  z/do externích aplikací. 
 

� Snadná instalace a intuitivní 
ovládání stejné jako u běžného 
e-mailu 

 
Stálá profesionální telefonická 

Volejte +420 724 897 000 nebo  +420 603 874 496 
Všechny verze jsou k dispozici ke stažení a nezávaznému vyzkoušení IHNED a ZDARMA !!!   

Vše co m ůžete pot řebovat i u Vás pro každodenní  
rozesílání, p říjem a zpracování  
zpráv SMS. 

 

www.bizz.cz/sms 


