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Solució Web: 
GENERADOR MULTI SMS WEB  

 
Què és el generador multi SMS web? 

És una solució web de Formaweb.NET© que li permetrà enviar des d’Internet  missatges SMS de telèfon 
mòbil a un grup d’usuaris. 
 
L’ enviament  de missatges SMS a mòbils és una potent eina de marketing  donada la seva òptima 
relació efectivitat cost. La seva lectura està assegurada, i a més a més, de manera  pràcticament 
immediata. 
 
La tecnologia SMS, també es un dels millors sistemes per a gestionar las alertes d’empresa. La 
plataforma SMS-WEB s’integra amb la resta d’aplicacions de tecnologia web de formaweb.NET© i amb 
aplicacions web de terceres empreses.  
 
Si necessita comunicar quelcom important a la seva cartera de clientes, proveïdores, departament de 
empresa,... Si vol promocionar un determinat esdeveniment. Si vol desenvoluapar accions de marketing 
altament efectives, si vol recordar a algú quelcom important.  El generador multi SMS WEB, li serà de 
molta utilitat. 

 

Com funciona? 
Se connecta a Internet i accedeix a un entorn segur (Intranet) a través de la qual podrà enviar 
missatges SMS a la seva cartera de contactes. Es molt senzill. 
Des d’un formulari escriu el missatge SMS  que vol enviar o el selecciona d’una llista de missatges pre-
definits. Escull l’usuari o la llista d’usuaris destinataris del missatge. I Llest! Els missatges SMS arriben 
de forma automàtica a la llista de contactes. 
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2.-Seleccionem  el grup de 
persones a qui enviarem ma 
l’SMS. Pot crear y seleccionar  
tants grups d’usuaris  com 

 

 

 

 

3.-El missatge SMS arriba als  
mòbils de la llista  de 
contactes seleccionada de 
forma instantània. 

 

1.-Des del navegador web 
accedim al generador multi SMS 
WEB y creem el missatge SMS que 
volem enviar. 
aracterístiques del generador Multi SMS Web. 
• Generar missatges SMS i enviar-los a una o diverses llistes de destinataris a trav
• Inclou agenda de contactes incorporada en el sistema i mòdul per a crear múlti

distribució.  
• Obtenció reports (informes) d’enviament de missatges. Permet disposar d’un hi

d’enviaments  realitzats.  
• Capacitat per a crear plantilles pre-definides de missatges i personalitzar (amb

l’enviament  massiu de missatges. 
• Permet l’integració del sistema a la web, intranet o extranet de la seva empres

de les solucions web de formaweb.NET.  
• No requereix de cap tipus d’instal·lació als seus ordinadors donat que accedeix 

través d’un navegador web i sota un entorn segur. (extranet) 
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