TUTORIAL
Crea una landing personalitzada
LABSMOBILE
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Entra al teu compte WebSMS
Després de
donar d'alta
ònic de benvinguda que conté la contrasenya inicial. Accedeix al teu compte introduint el teu
usuari (email de registre) i la contrasenya
https://www.labsmobile.com/es/login
en
.
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Entra a l'apartat Landings
Fes clic en l'apartat
LANDINGS
ure i gestionar totes les landings guardades al teu compte.
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Crea una nova landingPrem el botó Crea un landing
elecciona la plantilla més adequada prement el botó situat a la part inferior (+). A continuació es
crearà una còpia al teu compte que podràs personalitzar en el Editor.
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Entra en l'editor landingAccediràs a l'editor de la landing seleccionada. La pantalla està dividida
en: menú principal, menú secundari que mostra les opcions de configuració o mòduls. I finalment
es mostra la landing que s'està modificant dividida en mòduls.
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Guarda les modificacionsEn qualsevol moment pots guardar els canvis efectuats en la landing
prement el botó Desa situat a la part superior dreta del Editor.
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Introdueix les dades de configuracióAquestes són les dades principals de configuració que
recomanem informar a totes les landings:
• - General - Nom: nom intern de la landing dins la
plataforma WebSMS.
• - Paràmetres web - títol: títol que es mostrarà
en cercadors i que veurà qualsevol usuari que visiti la landing.
• - Paràmetres web - Descripció: descripció que
es mostrarà en cercadors i que veurà qualsevol usuari que visiti la landing.
• - Paràmetres web - imatge de vista prèvia:
imatge que es veurà en compartir l'enllaç de la landing i que es mostrarà com a imatge prèvia de
l'enllaç SMS.
• - Disseny - color del fòrum: tots els mòduls
s'adaptaran a aquest color.
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Afegeix o elimina mòdulsAfegeix els mòduls que s'adaptin a la finalitat de la teva landing. Pots
filtrar pel tipus de mòdul al menú principal. Elimina els mòduls que no siguin necessaris en el
menú de context de cada mòdul (a la part superior dreta).
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Personalitza el contingut de cada mòdulModifica el contingut (text, imatges i icones) de cada
mòdul.
⚬ - Text: pots modificar el text en el propi mòdul i
canviar el disseny (mida de lletra, tipografia, etc) al menú d'opcions.
⚬ - Imatges: fes clic a la imatge per poder
importar i editar la imatge al menú d'opcions.
⚬ - Icones: fes clic a la icona i selecciona la icona
desitjada a la llista desplegable del menú d'opcions. També pots afegir icones en el text amb el
menú de context de text.
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Configura les accions i enllaçosTotes les imatges, icones i botons poden tenir associada una
acció. Les accions es configuren seleccionant l'ítem i configurant el tipus d'acció en el menú
d'opcions. Les possibles accions són:
⚬ - Enllaç intern: enllaç al contingut de la
mateixa landing.
⚬ - Enllaç extern: url a qualsevol recurs en línia.
⚬ - Trucada: el dispositiu de l'usuari iniciarà una
trucada al telèfon especificat.
⚬ - Enviament SMS: el dispositiu de l'usuari
iniciarà l'enviament d'un SMS al número i amb el text especificat.
⚬ - Enviar email: el dispositiu de l'usuari iniciarà
l'enviament de correu electrònic amb el destinatari i assumpte indicats.
⚬ - Obrir mapa: el dispositiu de l'usuari obrirà
Google Maps a l'adreça especificada.
⚬ - Compartir a WhatsApp: s'iniciarà el procés
de compartir un text en l'aplicació WhatsApp de l'usuari.
⚬ - Link de baixa: s'assignarà un enllaç al
formulari de baixa associat a la Blacklist.
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Envia un missatge de provaPots provar la landing fent clic al botó Enviar SMS de prova
part superior dreta del Editor. Apareixerà una finestra emergent on s'haurà d'introduir el número
mòbil que rebrà el SMS de prova amb l'enllaç a la landing.

Gràcies per confiar
en
LabsMobile
Contacta
nosaltres
a: info@labsmobile.com
11
Selecciona
la landing ·des
del formulariamb
d'enviamentUn
cop s'ha
finalitzat l'edició de la landing es· www.labsmobile.com
podrà seleccionar com a enllaç des de qualsevol formulari d'enviament a ENVIAR SMS - Enviar
bàsic o ENVIAR SMS - Enviar agenda. Per incloure la landing s'ha de seleccionar en el desplegable
de la part superior del camp missatge.

