
כיצד לבחור מערכת למשלוח
הודעות SMS לעסק שלכם
התכונות שעושות את ההבדל בין המערכות

שליחת SMS היא אמצעי שיווק מוביל בקרב עסקים. בעזרת SMS ניתן לטפח את 
הקשר עם הלקוחות, ליידע על מבצעים והטבות, לנהל קמפיינים שיווקיים ממוקדים 

ולהזין את מועדון הלקוחות במידע מעודד רכישה ומניע לפעולה. 
   

ל- SMS יש גם ערך תפועלי רב. ניתן באמצעותו לשפר את התקשורת הפנים-ארגונית, 
ליהנות ממנגנוני התראה, לייעל תהליכים ולחזק את הקשר עם ספקים.

מערכת לדיוור של SMS מבית InforUMobile היא המערכת המתקדמת בשוק 
ומאפשרת למשתמשיה לדוור את הנמענים שלהם בתפוצה רחבה ובלחיצת כפתור. 

   

המערכת משרתת מעל 10,000 ארגונים ועסקים במשק, כמו גם גופים ממשלתיים. 
תודות לביצועיה המוכחים ב- 15 השנים האחרונות, המערכת מדורגת כמספר 1 בשוק 

.SMS -דיוור ה

  
.SMS ריכוז תכונות מרכזיות של מערכת למשלוח

שכל עסק צריך להכיר לפני בחירת מערכת

יכולת הוספת תמונות, PDF לתוך 
ה- SMS כולל אחסון הקובץ על 

שרתי המערכת ומדידה כמה ואילו 
נמענים הורידו את התוכן.

SMS צירוף קבצים להודעות

שילוב של אייקונים (אימוג'י) בתוך 
ההודעה נותן מראה מרענן ומושך 
יותר וכן מחזק את המסר השיווקי 

שלכם.

אייקונים צבעוניים בהודעה

מאפשר להוסיף לינק לדף נחיתה 
בתוך ה- SMS באמצעות עורך 

Drag & Drop. דף הנחיתה 
מאפשר להעביר מסר שיווקי חזק 

הרבה יותר מאשר טקסט בלבד.

כלי לבניית דפי נחיתה מתקדמים

מאפשר לכם לתת לנמען אפשרות 
להסיר את עצמו מרשימת התפוצה 

באצעות SMS חוזר או באמצעות 
לינק להסרה.

כלים להסרה מרשימת התפוצה

מאפשר קבלת אישור מנמען 
בלחיצה בודדת על לינק שנמצא 

בתןוך ההודעה.משמש בעיקר 
לאישורי הגעה לכנס, אישור קבלת 

מידע או התעניינות במוצר.

מנגנון אישור בקליק בודד

מאפשר לא לשלוח הודעות למי 
שכבר קיבל הודעת ב- X ימים 

האחרונים. תהליך הסינון מתבצע 
אוטומטית במערכת.

אכיפת כללי משלוח לנמען

דוחות מפורטים לגבי הקלקות על 
לינק ב- SMS כולל כמה לחצו, 

רשימת כל הלוחצים וכו'.

מדידה מתקדמת ללינקים

מנגנון מובנה המאפשר קבלה של 
תגובות מנענים באמצעות טופס 

ללא צורך בבנית דף נחיתה. זה 
מאפשר תקשורת דו כיוונית עם 

הנמענים.

קבלת תשובות באמצעות טופס

מאפשר ביצוע העתקה והדבקה 
מתוך אקסל של רשימות תפוצה או 

טעינה של קובץ אקסל.

יבוא אנשי קשר מאקסל

מאפשר ניהול החשבון ב- 3 רמות 
היררכיות עבור ארגונים גדולים: 

רמת הארגון, רמת מחלקה ורמת 
משתמש כולל מתן הרשאות ודוחות 

בהתאם.

ניהול היררכיה ארגונית

ניתן להגדיר בחשבון מספר לא 
מוגבל של רשימות תפוצה עם גודל 
לא מוגבל של נמענים בכל קבוצה. 

ניתן להוריד את רשימות התפוצה 
.PDF לקבלי אקסל או

ניהול רשימות תפוצה ללא מגבלה

המערכת מסננת בצורה אוטומטית 
מספרים כפולים ושגויים כדי לטייב 

את רשימות התפוצה ולמנוע 
שליחה מיותרת.

סינון אוטומטי של כפולים ושגויים

השימוש במערכת מתבצע בגלישה 
מכל מחשב ומכל דפדפן ללא צורך 

בהתקנת תוכנה.

ממשק אינטרנטי מתקדם

מאפשר הפצת הודעות מתוכנה צד 
ג' באמצעות קוד. אנו מספקים 

תיעוד מסודר כולל דוגמאות קוד 
לכל השפות הנפוצות. קיים ממשק 

 Web ממשקי ,Http Post/Get
Service ועוד.

ממשק API עבור מתכנתים

מאפשר להמיר הודעות דואר 
אלקטרוני ל- SMS וע"י כך לחבר 
תוכנות ניטור שיודעות לשלוח רק 

מיילים.

Email2SMS ממשק

קבלת הודעות SMS נותנת יכולת 
לתקשורת דו כיוונית עם הנמען או 

קבלה של פניות צרכנים לשירות 
ומכירות. אנו מספקים מספרים 

וירטואלים לצורך כך.

SMS קבלת הודעות

API}{Email2SMS

שליחת הודעה מותאמת אישית 
לכל נמען בלחיצת כפתור. ניתן 

להתאים מספר בלתי מוגבל של 
פרמטרים.

פרסונליזציה מתקדמת

מאפשר לשלוח הודעות ארוכות 
משורשרות עד 1000 תווים. 

ההודעה תגיע לנמען כהודעה 
בודדת ולא מפוצלת.

שרשור הודעות עד 1000 תווים

מאפשר שליחה של הודעות 
בתאריך עתידי. המערכת שומרת 

את תוכן ההודעה ורשימת הנמענים 
במסד המידע ושולחת במועד 

הרצוי.

שליטה על תאריך המשלוח

 SMS מאפשר לשלוח הודעות
לקבוצות מתוך הטלפון הנייד ללא 

צורך במחשב. מתאים במיוחד 
לקב"טים בשטח ללא גישה 

למחשב.

שליחה ללא צורך במחשב

1,000

הצגת דוחות משוכללים שכוללים 
חיווי על הגעת ההודעה למכשיר 

של הנמען. במקרה של אי הגעה יש 
תיאור מפורט של הסיבה.

דוחות עם סטטוס הגעת הודעה

המערכת מאפשרת לתת תיוג 
(Label) לכל הודעה ואז בקלות 

ניתן לבצע חיפוש ולאתר הודעות 
בנושא מסויים (נניח קמפיין פסח).

תיוג (Label) של הודעות

ניתן לשלוט על קצב משלוח 
ההודעות כדי לאפשר חזרה 

מדורגת של שיחות נכנסות לעסק 
של מתעניינים ולא להגיע למצב 

של הצפה.

שליטה על קצב המשלוח

מאפשר להגדיר ימים ושעות 
במערכת בהם לא ישלחו הודעות. 

נניח שעות הלילה (אחרי 22:00) או 
ימי שבת. המנגנון מגן עליכם 

במקרה של טעות במועד ההפצה.

הגבלה של ימים ושעות שליחה

כלקוח שלנו אתה זכאי לייעוץ 
שיווקי בעולם ה- SMS ללא 

תשלום. יועץ מטעמנו ישמח לסייע 
לך כיצד לעמוד ביעדים העסקיים 

אותם תרצה להשיג.

ייעוץ שיווקי ללא תשלום

במערכת קיימים נוסחים מומלצים 
רבים להודעות SMS אפקטיביות. 

מומלץ להשתמש בהם תוך 
התאמות לצרכים שלכם.

נוסחי SMS מומלצים

אנו מעמידים לרשותכם סרטוני 
הדרכה על המערכת, מדריך 

למשתמש, שאלות נפוצות וכלים 
רבים נוספים המאפשרים לכם 

לנצל טוב יותר את המערכת 
לצרכנים שלכם.

חומרי הדרכה רבים

אנו מעמידים לרשותכם מוקד 
תמיכה גדול ומיומן אליו תוכלו 

להתקשר בכל שאלותיכם בנושא 
 SMS תפעול המערכת ונושאי

כללים.

מוקד תמיכה גדול ומיומן ללא 
תשלום

אנו מחוברים בצורה ישירה לחברות 
הסלולר ללא מתווכחים באמצע 

דבר הגורם לאמינות וקצב משלוח 
גבוה מאד.

חיבור ישיר לחברות הסלולר

מערכת ה- SMS עוברת מבחני 
חדירות ואבטחת מידע באופן שוטף 
על ידי גורמי חוץ המוסמכים לנושא 

דבר המבטיח אבטחה מקסימלית 
לנתונים והמידע שלכם.

המערכת עוברת מבחני חדירות 
ואבטחת מידע

המערכת משופשפת מאד ומעבירה 
 SMS מעל 1,000,000,000 הודעות
מדי שנה עבור הלקוחות העסקיים 

שמשתמשים בה.

מעל 1,000,000,000 הודעות 
SMS נשלחות בשנה

אנו פועלים בתחום ה- SMS מעל 
15 שנה והניסיון המצטבר הזה 

עומד לרשותכם בייעוץ ובא ליידי 
ביטוי באיכות המערכת.

SMS -15 שנות ניסיון בתחום ה

תכונות חדשות ובלעדיות

ניהול רשימות תפוצה מתקדם

ממשקים

SMS -שליטה מתקדמת על הפצת ה

דוחות ובקרת הפצה

תשתיות וניסיון

הדרכה ותמיכה
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לקבלת הסבר והצעה משתלמת - לחצו כאן

אנחנו גם ברשתות החברתיות - לחצו על האייקונים לצפייה

http://infopage.inforu.co.il/index.php?page=landing&id=4300&token=acf666483bc8723fae7feda6f6a9cb7a&utm_source=GoogleSearch&utm_content=InfoSMS_GoogleSearch_SMSKW&utm_campaign=InfoSMS
https://www.linkedin.com/company/1558178?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A1558178%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1487151590013%2Ctas%3AINFORUMOBILE
http://public.inforu.co.il/%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%92-%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A7-%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%A8%D7%99-2/
https://www.youtube.com/user/InforuMobileIsrael
https://twitter.com/InforUMobile1
https://www.facebook.com/InforuMobile
www.inforu.co.il
http://infopage.inforu.co.il/index.php?page=landing&id=4300&token=acf666483bc8723fae7feda6f6a9cb7a&utm_source=Inbound&utm_campaign=InfoSMS&utm_content=ChoosingSMSPlatform



