
Upozornenie pre klienta Vnútro-firemná hromadná správa

Meškajúca / neuhradená faktúra

Direct MarketingOdoslaná zásielka s číslom
balíka / aktivovaná služba

Pripomenutie udalosti

Prijatie novej objednávky Hromadná správa
všetkým zamestnancom

Remote System Monitoring Dokončená úloha

Overenie a identifikácia 
klienta podľa  tel. čísla 

Vaša objednávka č.111 je pre
vás pripravená na prejajni

WWW.123MEDIA.SK  /  INFO@123MEDIA.SK

Príklady použitia notifikácií zasielaných klientovi

Príklady použitia vnútro-firemných notifikácií

Systém zaznamená napr. faktúru po dobe
splatnosti a odošle požiadavku na notifikáciu
prostredníctvom internetu.

Služba SMS NOTIFIKÁCIE spracuje
prijaté dáta, doplní potrebné údaje a
odošle notifikáciu ako SMS správu.

Doručenie SMS správy klientovi
o neuhradenej faktúre a údajmi
potrebnými na jej úhradu.

Schéma fungovania
Notifikáciu je možne zaslať z každého systému, alebo zariadenia s 
prístupom na internet (počítač, mobil, snímacie čidlo, apod.). Zariad-
enie kontaktuje iba službu SMS NOTIFIKÁCIE, ktorá následne odošle 
SMS správu priamo do siete klienta a jeho telefónu. 

Prístup cez web rozhranie
Jednoduché webové rozhranie umožňujúce manuálne aktivovať 
odoslanie notifkácie, alebo vytvoriť a odoslať vlastnú správu.

Ukážka SMS správy notifikácie

Možnosti vyvolania odoslania notifikácie
Manuálne 
Odoslanie notifikácie vykoná osoba kliknutím na tlačidlo v pro
grame, alebo web aplikácií. Napríklad pri zaznamenaní platby sa
odošle klientovi SMS s vstupným kódom, potvrdenkou, alebo
inými údajmi súvisiacimi s objednaným produktom, alebo službou.

Automaticky 
Notifikácia sa odošle automaticky keď nastane definovaný čas,
alebo dátum. Napríklad odoslanie pripomienky o blížiacej sa dobe
splatnosti faktúry. Systém odošle klientovi SMS správu s údajmi
o faktúre a informáciami k jej úhrade.

Cena služby a poplatky
0,065 €  za každú odoslanú SMS správu

Ak odosielaný text presiahne maximálny počet znakov pre
jednu SMS (160), rozdelí sa do viacerých SMS správ ktoré sa
u príjemcu zlúčia do jednej. Spoplatnená je však každá
použitá SMS.

Demoverzia
Sprístupnenie web rozhrania systému s možnosťou
odoslania 5 SMS správ zadarmo.

Ukážka SMS správy notifikácie

Možnosti vyvolania odoslania notifikácie
Manuálne
Odoslanie notifikácie vykoná používatel kliknutím na tlačidlo v pro 
grame, alebo web aplikácií. Napríklad pri zaznamenaní platby sa 
odošle klientovi SMS s vstupným kódom, potvrdenkou, alebo 
inými údajmi súvisiacimi s objednaným produktom, alebo 
službou.

Automaticky
Notifikácia sa odošle automaticky keď nastane definovaný čas, 
alebo udalosť. Napríklad odoslanie pripomienky o blížiacej sa dobe 
splatnosti faktúry. Systém odošle klientovi SMS správu s údajmi o 
faktúre a informáciami k jej úhrade.

Jednoduchá implementácia do fakturačného systému

Cena služby a poplatky
od 0,045 € za každú odoslanú SMS správu. Platí pre všetký svetové 
mobilné siete.

Ak odosielaný text presiahne maximálny počet znakov pre jednu 
SMS (160), rozdelí sa do viacerých SMS správ ktoré sa u príjemcu 
zlúčia do jednej. Spoplatnená je však každá použitá SMS. 

Demoverzia
Sprístupnenie web rozhrania systému s možnosťou odoslania až 
5 SMS správ zadarmo.

SLUŽBA NA ZASIELANIE SMS SPRÁV AKO UPOZORNENIE, ALEBO INFORMOVANIE O UDALOSTIACH,
PRE FIREMNÉ AJ SÚKROMNÉ POUŽITIE, S PODPOROU AUTOMATIZÁCIE A ZASIELANÍM DO CELÉHO SVETA.


