Ghid de utilizare a site-ului SuperSMS.ro
1. Inregistrarea unui nou cont.
Se introduce numele cu care se doreste inscrierea pe site si parola de autentificare, cat si o adresa de email
valida, unde se va primi linkul de confirmare a inregistrarii.

2. Validarea contului si completarea datelor
Dupa accesarea linkului de inregistrare primit pe adresa de email completata pe site, se completeaza datele
( numar de telefon mobil, prenume si nume – sunt date obligatorii) si se salveaza informatia completata.

3. Adaugarea contactelor, adaugarea modelelor de mesaje
In partea stanga sunt afisate optiunile contului. Pentru a adauga un nou contact se face click pe Adauga
contacte si se completeaza numarul de telefon mobil si numele persoanei, apoi se salveaza. Exista
posibilitatea de a importa contacte dintr-un fisier csv, prin accesarea optiunii de importa contacte si
incarcarea fisierului.

Modelele de mesaje reprezinta ciorne pe care le poti salva in contul tau pentru a le revedea, programa pentru
trimitere, atunci cand doresti.

4. Cumpararea Sms-urilor
Cumpararea Sms–urilor se face prin accesarea butonului de Cumpara SMS-sri si selectarea metodei prin
care doresti sa achizitionezi aceste produse.
Noi iti oferim patru metode prin care poti face acest lucru: plata online cu cardul – varianta simpla de
utilizat, rapida si sigura; cash la sediul firmei – acesta metoda de plata este sigura, va ofera posibilitatea de a
schimba numarul de sms-uri pe care doriti sa il achizitionati, pana la efectuarea platii; ordin de plata/transfer
bancar- plata se va face in contul afisat pe site, iar sms-urile vor fi incarcate in contul tau imediat ce banii
vor intra in contul Telemedia.

SuperSMS.ro iti pune la dispozitie un calculator pentru a cunoste cu exactitate care este suma pe care o vei
achita in vederea achizitionarii sms-urilor dorite.
5. Adaugarea si trimiterea sms-urilor

Pentru a trimite sms-uri catre clientii tai, trebuie sa accesezi butonul “Adauga mesaj(e)” - - si sa selectezi
timpul cand doresti sa se trimita acestea (imediat sau la o data viitoare),
- sa selectezi catre cine vrei sa le trimiti (mobil – introducerea manuala a numarului de telefon catre care se
face trimiterea; contacte – selectarea din contactele existente a celor catre care se face trimiterea, grupuri –
selectarea unui grup sau a mai multor, din cele salvate in cont)

- ai posibiliatea de a trimite sms-uri de tip text (mesajul este editat manual si nu contine date variabile), sau
de tip mesaj cu date (se incarca un fisier in format csv, ce contine in prima coloana numerele de telefon si in
coloanele urmatoare, date variabile) – am pus la dispozitie, pe site, model de fisier cvs si exemplu de
formular pentru a facilita completarea acestor informatii.

Dupa completarea informatiilor necesare se apara butonul Trimite, iar mesajele sunt automat trimise catre
operatorul de telefonie mobila.
Dupa trimiterea mesajelor, vei primi o confirmare prin e-mail, la adresa completata in cont.
6. Verificarea mesajelor trimise, a balantei si a mesajelor primite din partea clientilor
In contul tau, pe partea stanga, ai optiuni pentru a verifica mesajele pe care le-ai trimis, cele care sunt
programate pentru trimitere la o data viitoare, cele care nu s-au trimis datorita unor erori (numere de telefon
gresite, numere de telefon nevalide, inchise, etc), cat si feedback-ul primitdin partea clientilor tai.
Pentru a verifica achizitiile si platile efectuate pe SuperSMS.ro, va trebui sa accesezi butonul de balanta.

Pentru intrebari sau nelamuriri, poti apela la Asistenta direct de pe site-ul SuperSMS.ro, sau la numarul de
telefon 021.317.35.66, de Luni pana Vineri intre 09:00-18:00, ori poti trimite e-mail la adresa
suport@supersms.ro.

