
 Platforma SerwerSMS.pl

Platforma SerwerSMS.pl należy do firmy Artnet, którą w 2003 roku założył Artur Sadowski. Dzięki
zastosowaniu  najnowszych  rozwiązań  informatycznych  oraz  skutecznej  obsłudze  klienta  jest
liderem  w  swojej  branży.  Obecnie  z  usług Platformy  korzysta  prawie  20  000  klientów.
SerwerSMS.pl  to  jedyna  Platforma  komunikacji  SMS,  MMS,  VMS  dostępna  na  wszystkie
urządzenia.

Platforma  SerwerSMS.pl  dostarcza  skuteczne  narzędzie  marketingu  mobilnego,  pozwalające  
na prowadzenie profesjonalnej komunikacji w biznesie, przez instytucje publiczne oraz w obszarze
B2C.  SerwerSMS.pl  umożliwia  m.in.  realizację  kampanii  mobile  i  mikropłatności  –  masową
wysyłkę SMS, MMS, VMS, odbiór SMS-ów i MMS-ów, pobieranie opłat przez SMS za artykuły na
stronach www, dostęp do strony.

Usługi SerwerSMS.pl

SerwerSMS.pl daje dostęp do szeregu usług m. in.: 

• realizacja  kampanii  mobile  – platforma pozwala na masową wysyłkę wiadomości  SMS
(tekstowe), MMS (multimedialne) oraz VMS (głosowe);

• usługa PremiumSMS – możliwe jest prowadzenie m.in. konkursów, loterii czy sond wśród
odbiorców;

• mikropłatności  –  pobieranie  opłat  przez  SMS  za  dostęp  do  artykułów  internetowych,
dostęp do stron www, czaty oraz różne usługi w sieci;

• odbiór  SMS-ów  i  MMS-ów  –  SerwerSMS  pozwala  na  masowy  odbiór  wiadomości,  
co umożliwia dwukierunkową komunikację z odbiorcami;

• dostęp do rejestru HLR – możliwość sprawdzenia do jakiej sieci należą dane numery;

• dostęp do usług dowolnym sposobem – poprzez Panel Klienta WWW, interfejs  HTTPS
XML  API,  interfejs  SMPP  API,  Emai2SMS,  SMS  Forward  oraz  aplikację  mobilną  na
smartfony.



Klient ma dostęp do raportów dotyczących statusu wysłanych wiadomości, a także do statystyk
kampanii  pozwalających na analizę wyników po jej realizacji  oraz planowanie kolejnych działań.
Może  również  wygodnie  zarządzać  danymi,  grupując  je  według  potrzeb,  a  także  importując  i
eksportując bazy kontaktów.

Proces przetwarzania danych osobowych w SerwerSMS.pl oparty jest na przepisach prawa, w tym
na ustawie  o  ochronie  danych osobowych z  dnia  29 sierpnia  1997  r.  oraz  na  rozporządzeniu
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 2004 r. Dane zabezpieczone są organizacyjnie i
osobowo a także sprzętowo i programowo, co potwierdzone zostało właściwym audytem.


