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Kody SMS

Wykorzystuj¹c najprostsz¹ us³ugê dostêpu jak¹ jest SMS KOD w³aœciciel
serwisu internetowego mo¿e szybko i ³atwo stworzyæ p³atn¹ strefê, dostêpn¹ po u¿yciu
kodu dostarczonego Klientowi koñcowemu via SMS. To równie¿ wygodna us³uga dla
samego u¿ytkownika odwiedzaj¹cego dany serwis. Zdecydowana wiêkszoœæ
odwiedzaj¹cych serwisy w Internecie posiada telefon komórkowy, który sprawia,
¿e dla obu stron (w³aœciciel – goœæ) us³uga jest bezkonkurencyjna jeœli chodzi o czas
realizacji oraz dostêpnoœæ.
W ramach us³ugi mo¿emy rozró¿niæ dwa rodzaje kodów: obs³ugowe
i bezobs³ugowe. Obs³ugowe to takie, przy których w³aœciciel serwisu sam w panelu
systemu CashBill.pl za poœrednictwem MediaSystems.pl generuje paczki z kodami,
a nastêpnie dba o odpowiedni¹ weryfikacjê ich w momencie wpisania ich na stronie
przez Klienta w serwisie internetowym. Kody bezobs³ugowe natomiast to takie, gdzie
po instalacji odpowiedniej aplikacji, ustala siê jedynie w panelu systemu CashBill.pl
iloœæ i rodzaj znaków w kodzie oraz czas aktywnoœci kodu. Weryfikacja odbywa siê
w automatyczny sposób.
Us³uga jest wyj¹tkowo uniwersalna i szybka zarówno w dzia³aniu jak i podczas
uruchamiania. W³aœciciel serwisu, który chce zamieœciæ Kody SMS na swoim serwisie
rejestruje konto za poœrednictwem MediaSystems.pl w systemie CashBill.pl
(ssl.cashbill.pl), a nastêpnie wybiera us³ugê, wskazuje numer Premium Rate
(okreœlaj¹c tym samym wartoœæ SMS). Pozostaj¹ kosmetyczne zmiany na serwisie,
aby wpisywane przez Klientów kody by³y weryfikowane i us³uga mo¿e byæ ju¿
udostêpniona dla Internautów.
Prefiks dla us³ugi Kody SMS to „kodaXXXXX” dla kodów obs³ugowych lub
„koddXXXXX” dla kodów bezobs³ugowych.
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Uniwersalne Kody SMS

Bezpoœrednio nie mo¿na w Internecie uiœciæ op³aty poni¿ej z³otówki. Wystarczy
jednak za³o¿yæ wirtualne konto, które zgromadzi wszystkie groszowe “mikrorachunki”
i zap³aciæ je za jednym razem. Udostêpniamy Pañstwu system p³atnoœci, który dzia³a
dok³adnie tak, jak zwyk³y portfel, czy karta p³atnicza.
1.Wk³adamy do niego pewn¹ liczbê “kredytów” - wirtualnej waluty.
2.P³acimy wszystkie op³aty za jego poœrednictwem.
Poniewa¿ elektroniczny portfel ma s³u¿yæ realizowaniu transakcji o ma³ych kwotach,
podstawow¹ form¹ p³atnoœci jest specjalny SMS, o cenie do 19 z³ netto (23,37 z³
brutto). Sam decydujesz, jak¹ kwotê wymieniæ na wirtualne “kredyty” - jeden kredyt
odpowiada w przybli¿eniu groszowi. Stan wirtualnego konta mo¿na równie¿ uzupe³niæ
o wiêksze sumy, za poœrednictwem karty kredytowej.
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- Nie musisz z góry op³acaæ abonamentów serwisów
- Nie musisz wielokrotnie podawaæ tych samych informacji
- Nie udostêpniasz swoich danych serwisom, z którymi siê ³¹czysz
- Masz pe³ny wgl¹d w swoje wirtualne rachunki
Bezpieczeñstwo
Aby zabezpieczyæ konto klienta przed nieuprawnionym wykorzystaniem, dostêp
i dokonanie p³atnoœci wymaga spe³nienia jednego z poni¿szych warunków:
- Podania numeru telefonu z którego korzysta u¿ytkownik oraz 4 cyfrowego kodu
- Podania 11 znakowego, alfanumerycznego kodu
Odpowiedni kod jest wysy³any w postaci wiadomoœci SMS w odpowiedzi na
ka¿de uzupe³nienie wirtualnego konta. U¿ytkownik sam decyduje, której metody
autoryzacji chce u¿ywaæ.

Wygoda
Uniwersalne Kody SMS zosta³y utworzone z myœl¹ o wygodzie u¿ytkownika.
Za³o¿enie konta nie wymaga wype³niania ¿adnych formularzy, ani dokonywania
¿adnych formalnoœci – wystarczy wys³aæ jednego SMS i przepisaæ otrzymany kod,
a wszystkie formalnoœci zostan¹ dope³nione automatycznie. Za ka¿dym razem, gdy
zachodzi potrzeba dokonania op³aty z wykorzystaniem Uniwersalnych Kodów SMS,
u¿ytkownik zostaje jedynie poproszony o potwierdzenie chêci dokonania p³atnoœci.
W przypadku bardzo ma³ych sum istnieje równie¿ mo¿liwoœæ automatycznego
akceptowania ¿¹dania p³atnoœci, dziêki czemu u¿ytkownik mo¿e dokonywaæ wielu
mikroop³at nie bêd¹c ci¹gle ograniczanym wype³nianiem formularzy.
Dla podniesienia wygody proponujemy ³atw¹ treœæ SMS dla Klientów koñcowych
„DM”. Prefiks ten jest prosty do wpisania w telefonie komórkowym i ³atwy
do zapamiêtania.
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Opcje dodatkowe
Oprócz typowej us³ugi dostêpu do p³atnej czêœci Pañstwa serwisu Uniwersalne
Kody SMS umo¿liwiaj¹ interakcjê z Pañstwa Klientami. Odbywa siê to w ten sposób,
i¿ Klienci serwisu wysy³aj¹c SMS'y w celu uzyskania dostêpu “pozostawiaj¹” numer
telefonu w bazie, która jest do Pañstwa dyspozycji, a tym samym macie Pañstwo
zgodnie z regulaminem Uniwersalnych Kodów SMS przes³aæ do nich treœci
promocyjne, informacyjne czy marketingowe. Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ masowej
wysy³ki do takiej bazy z numeru Premium Rate, na który ponownie Klienci bêd¹ mogli
odes³aæ SMS - na przyk³ad odpowiedŸ na zadane przez Pañstwa pytanie. To wygodne
narzêdzie do bezpoœredniego kontaktu z Klientami, po¿yteczne w momencie, kiedy
zechcecie Pañstwo
dowiedzieæ siê jak¹ opiniê maj¹ Klienci o funkcjonalnoœci serwisu, poinformowaæ ich
o mo¿liwym rabacie czy promocji na dostêp.

Sugerowane formy p³atnoœci
Czasami serwis, z którego chcia³byœ korzystaæ ma op³atê dok³adnie
odpowiadaj¹c¹ jednemu z wariantów uzupe³niania wirtualnego konta. W takim
wypadku autorzy czêsto sugeruj¹ najbardziej op³acalny wariant uzupe³nienia portfela.
Na przyk³ad:
- Serwis ma abonament 200 kredytów na dobê
- SMS o cenie 2.46 z³ zwiêksza stan konta o 200 kredytów
- Autor sugeruje wys³anie SMS o cenie 2.46 z³
Sugerowanie jednej formy p³atnoœci nie oznacza, ¿e inne s¹ nie dostêpne w tym
serwisie. Wrêcz przeciwnie - ka¿dy u¿ytkownik zawsze mo¿e korzystaæ z wszystkich
form, jakie uzna za stosowne. Informacja o sugerowanym wariancie jest umieszczona
tylko ze wzglêdu na wygodê u¿ytkowników korzystaj¹cych z serwisu po raz pierwszy.
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Model p³atnoœci us³ugi Uniwersalne Kody SMS
System Uniwersalnych Kodów SMS zwalnia klienta z koniecznoœci
niskopoziomowej obs³ugi systemów p³atnoœci elektronicznej. Do wykonania p³atnoœci
wystarcza okreœlenie kwoty w kredytach, a reszt¹ obs³ugi zajmuje siê system
Uniwersalnych Kodów SMS.

SMS Wall

Us³uga kierowana jest dla prowadz¹cych audycje radiowe, prezentuj¹cych
treœci na tablicach œwietlnych (np. w centrach handlowych), prowadz¹cych serwisy
og³oszeniowe lub z pozdrowieniami i ¿yczeniami. Treœæ nades³ana przez Klienta via
SMS zostaje bezpoœrednio lub po autoryzacji pokazana na serwisie b¹dŸ
wspomnianych tablicach œwietlnych. Tak zaimplementowana us³uga nie wymaga
zbêdnych logowañ siê do panelu czy specjalnej obróbki nadchodz¹cych wiadomoœci.
Wystarczy wskazaæ treœæ SMS jak¹ Klient powinien wys³aæ, numer dostêpowy SMS
Premium Rate, podaæ lokalizacjê, gdzie system bêdzie przekazywa³ zawartoœæ SMS
i to wszystko!
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SMS Newsletter

Us³uga umo¿liwia subskrypcje serwisów o dowolnej treœci poprzez wys³anie
SMS rejestruj¹cego. W zamian u¿ytkownik otrzymuje zamówione treœci w iloœci
uzale¿nionej od numer, na jaki wysy³a³.
Poni¿ej znajduje siê kilka przyk³adów SMS-owych serwisów informacyjnych.
- Informacja o warunkach meteorologicznych: zmiany pogody, prognozy,
ostrze¿enia
- Informacje komunikacyjne: rozk³ady jazdy autobusów, poci¹gów, sytuacja na
drogach
- Wiadomoœci bie¿¹ce: codzienne aktualnoœci z kraju i zagranicy przez SMS
- Wiadomoœci gie³dowe: informacje finansowe i wyniki notowañ akcji
- Wiadomoœci sportowe: informacje o wynikach rozgrywek, zdobytych golach, etc.
- Horoskopy: codziennie lub, co tydzieñ uaktualniane
- Informacje dotycz¹ce zdrowia: przypominanie o wziêciu tabletek, wiadomoœci
zachêcaj¹ce do rzucenia palenia, cotygodniowe informacje dla kobiet w ci¹¿y, itp.
- Kalendarz zdarzeñ: przypominanie o rocznicach, urodzinach, imieninach,
œwiêtach
- Aukcje: informacje o licytacji, zakupy on-line.
Umo¿liwiamy Pañstwu uruchomienie w³asnego serwisu informacyjnego.
Posiadamy niezbêdn¹ infrastrukturê, potrzebne doœwiadczenie oraz dobr¹
znajomoœæ rynku. Maj¹ Pañstwo w³asny pomys³? Chcielibyœcie Pañstwo zapoznaæ siê
z naszymi propozycjami? Uprzejmie prosimy o kontakt.
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Dobre serwisy informacyjne to mo¿liwoœæ posiadania sta³ych abonentów, stabilne
Ÿród³o generowania dodatkowych dochodów oraz renoma na rynku!
Prefiks dla infoserwisów: do ustalenia.

SMS Sonda

Oferujemy Pañstwu mo¿liwoœæ zorganizowania SMS-g³osowania oraz
zbierania opinii przez SMS. Zapewniamy ca³oœciow¹ obs³ugê przedsiêwziêcia,
poczynaj¹c od koncepcji przedsiêwziêcia a koñcz¹c na przetworzeniu jego rezultatów
i pomocy w wyci¹gniêciu w³aœciwych wniosków.
Zarówno SMS-G³osowanie jak i SMS-Opinie to sprawdzone narzêdzie marketingowe,
które umo¿liwi Pañstwu dotarcie do rzetelnej i wiarygodnej informacji o Pañstwa
klientach oraz ich preferencjach. Mo¿liwoœæ wyra¿ania swoich opinii przez Pañstwa
klientów mo¿e okazaæ siê niezwykle cenne, np. przy wyborze strategii marketingowej
czy terminie wprowadzenia produktu lub us³ugi na rynek. Wartoœci tego typu informacji
nie sposób przeceniæ Klienci na pewno doceni¹ fakt, ¿e pytaj¹ ich Pañstwo zdanie i
licz¹ siê z ich opini¹. Dzia³ania tego typu wp³ywaj¹ bez w¹tpienia korzystnie na
percepcjê marki. Podobnie rzecz siê ma z SMS-G³osowaniami. Pozostawienie
rozstrzygniêcia w gestii klientów daje im poczucie podmiotowoœci, zwiêkszaj¹c tym
samym chêæ uczestnictwa w g³osowaniu.Przyczynia siê to do aktywnego
uczestnictwa w podejmowanych przez Pañstwa inicjatywach, automatycznie
prowadz¹c do lepszego rozpoznawania marki i zwiêkszenia grupy osób,
postrzegaj¹cych j¹ pozytywnie.
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Wszystkie informacje uzyskane dziêki zorganizowaniu SMS-Opinii oraz SMSG³osowania wydatnie przyczyni¹ siê do optymalizacji Pañstwa decyzji, jednoczeœnie
wp³ywaj¹c niezwykle dodatnio na postawê Pañstwa klientów.
Us³uga umo¿liwia udostêpnienie sond, g³osowañ itp. U¿ytkownik wysy³a SMS
o treœci, np.: Sonda Tak lub NIE na numer 71880 lub Ankieta A lub C itd….itp.
Wyniki danej sondy pojawiaj¹ siê automatycznie w panelu i dodatkowo mog¹ pojawiaæ
siê na dolnej do tego przygotowanej stronie www za spraw¹ aplikacji, któr¹ jest dla
Pañstwa ju¿ przygotowana i gotowa do u¿ycia.
Wszystkie te powy¿ej opisane us³ugi dostêpne s¹ do uruchomienia w panelu systemu
CashBill.pl „od rêki”. Wybór nastêpuje zawsze po klikniêciu „Dodaj” w dziale Us³ugi
SMS.

Us³ugi SMS w systemie CashBill.pl za poœrednictwem MediaSystems.pl mog¹
odznaczaæ siê równie¿ w³asnym, unikalnym prefiksem czyli sta³ym pocz¹tkiem treœci
SMS identyfikuj¹cym us³ugê.
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