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SMS pranešimai klientams
Sistema „Mintak brokeris“ gali siųsti SMS žinutes Jūsų klientams. Pirmiausia, ką Jūs turėtume padaryti, tai
aktyvuoti šią funkciją. Tai atliekama sistemos parametruose, puslapyje SMS:

Taip pat pakoreguokite bendrus parametrus - dienų skaičių prieš kiek laiko reikėtų siųsti SMS klientams bei
pačius SMS  šablonus - prašome palikti nepakeistus raktinius laukus <data>, <uadbb>, <valstnr>,
<markemodelis>, <draudikas>, <polisas> - į šias vietas bus automatiškai įrašoma prasminga informacija iš
polisų ar įmokų informacijos. Rašykite be lietuviškų rašmenų – siuntimo metu lietuviškos raidės bus pakeistos į
lotyniškos abėcėlės raides.

SMS siunčiami tais mobiliųjų telefonų numeriais, kurie nurodyti kliento kortelėje, mobiliojo telefono laukelyje:
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Jei norite išimtinai siųsti tik tiems klientams, kurių kortelėse yra pažymėta „SMS eilinė įmoka“ ir „SMS
pabaiga“, tuomet reikės sužymėti visus klientus, tačiau kaip vėliau matysite, tai nėra būtina – bus galima rinktis
neatsižvelgti į šiuos nustatymus.

Pavienius SMS galima siųsti iš poliso lango:
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Jei paspausite ant viršuje parodyto telefono paveikslėlio, galėsite išsiųsti pranešimą apie poliso pabaigą:

Gavėjo telefono numeris turi būti nurodytas formatu 37068688960, be + priekyje. Analogiškai turi būti
nurodytas ir siuntėjo numeris. Jei jis nurodytas, gavėjas matys, kad SMS siųstas būtent iš šito numerio, o jei
nenurodysite, bus parodyta, kad siuntėjas – DRAUDIMAS ir atsakyti klientas negalės. Jei uždėta varnelė, kad
„Tiesiai į ekraną“, bus išsiųsta specialaus formato žinutė – gavėjas iš karto ją pamatys savo telefono ekrane,
nepriklausomai ar telefonas išmanus, ar paprastas.

Jei dešinėje, ties Techninės apžiūros informavimo langeliu – išsiųsite atitinkamą pranešimą, o jei paspausite ant
įmokos – informuosite apie tos įmokos sumokėjimo prievolę. Jei SMS jau buvo išsiųstas – matysite varnelę ties
meniu punktu „Siųsti SMS pranešimą“, tad kartoti nebereikėtų.

SMS tekstas – iki 480 simbolių, esant daugiau nei 160 simbolių, pranešimas išskaidomas į kelis ir ataskaitoje
fikusojama kaip keli SMS.
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Iš karto daug SMS galima išsiųsti, jei pasirinksite iš meniu punktą „Pranešimai“, „SMS siuntimas“. Čia
administratorius gali pakoreguoti SMS tekstą:

Pranešimai nėra siunčiami automatiškai, tad užduoti nurodyti reikia rankiniu būdu.

Eilinės įmokos. Pagal Jūsų nurodytus parametrus atrenkamos įmokos – galima filtruoti pagal vieną brokerį
arba kitus galimus pasirinkimus. Galite nurodyti mobilaus telefono numerį, iš kurio bus siunčiami SMS – jei
paliksite nenurodę siuntėjo numerio, klientas matys, kad SMS atsiuntė DRAUDIMAS.

Paspaudus mygtuką „Siųsti SMS“, bus pradėta siųsti SMS visiems klientams, esantiems sąraše. Bet kada galite
nutraukti siuntimą paspaudę mygtuką „STOP“.
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Polisų pabaigos. Pagal Jūsų nurodytus parametrus atrenkami polisai – galima filtruoti pagal vieną brokerį,
kitus parametrus. Realiai SMS siunčiami tik tiems klientams, kurių kortelėse nurodyti mobilių telefonų
numeriai.

TA. Pagal Jūsų nurodytus parametrus iš karto siunčiami SMS klientams. Nutraukti siuntimą galima kaip ir
kitais atvejais – paspaudus mygtuką „STOP“
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Bendras SMS visiems. Pagal Jūsų nurodytus parametrus atrenkamas klientų sąrašas – galima filtruoti pagal
vieną brokerį, kitus parametrus. Parašykite SMS žinutę, nurodykit kas siuntėjas. Tokiu būdu paprastai galite
pasveikinti savo klientus švenčių proga.

Visi pranešimai registruojami puslapyje „Išsiųsti pranešimai“, tad bet kada matysite išsiųstų pranešimų skaičių.
Ateityje sistema bus papildoma pagal Jūsų pageidavimus. Pagrindinis reikalavimas – kad būtų nurodomi klientų
mobilūs numeriai.


