TUTORIAL
Envia el teu primer missatge
LABSMOBILE

1

Entra al teu compte WebSMS
Després de donar d'alta
é la contrasenya inicial. Accedeix al teu compte introduint el teu usuari (email de registre) i la
contrasenya en https://www.labsmobile.com/es/login.
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Sol·licita el pack de benvinguda
Per obtenir els crèdits de prova s'han d'informar els Dades de facturació. És important introduir
totes les dades i de forma correcta perquè el nostre equip doni per vàlid el teu compte.
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Comprova que tens crèdits
Abans d'enviar comprova que el compte té suficients crèdits al costat del apartat Missatges del
menú superior. En cas contrari accedeix a Comprar crèdits amb targeta o transferència.
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Accedeix al formulari d'enviament
Entra a l'opció ENVIAR SMS - Enviar bàsic
iament amb totes les opcions disponibles juntament amb l'ajuda contextual de cada camp.
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Telèfons de destinació
Introdueix els números mòbils en el primer camp, un per línia. Els números han d'incloure el prefix
del país i contenir només dígits (sense símbol de +, parèntesis, etc).
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Missatge i remitent
El següent pas és modificar el remitent (màxim 11 caràcters) i compondre el text del missatge.
Recorda que la capacitat d'un SMS estàndard és de 160 caràcters i pot contenir enllaços.
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Programar els missatges
L'últim camp del formulari permet seleccionar el dia i l'hora de quan s'executarà l'enviament dels
missatges. Si no s'informa aquest camp els missatges s'enviaran immediatament.
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Confirmar i enviar
Finalment has de prémer el botó Enviar i seguidament caldrà confirmar tot comprovant les dades
de l'enviament (nombres, missatge, remitent, dia/hora, etc.).
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Resultats i estat de l'enviament
Es poden consultar i exportar les dades dels missatges enviats i el seu estat (enviat, processat,
lliurat o error) en els apartats Monitorització i Estadístiques.
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