Mensageria

Serviços de SMS corporativo
de alto desempenho

Envie campanhas de SMS, alertas e
códigos PIN, através de uma das
maiores redes proprietárias do mundo.

MENSAGERIA
SERVIÇOS DE SMS CORPORATIVO DE ALTO DESEMPENHO
Se você procura dar mobilidade ao seu
negócio, explorando o mercado global de
vendas via SMS A2P (Application to Person),
ou ser um revendedor dos serviços SMS, a
Infobip é a sua opção para alcançar o sucesso.
Envie mensagens de SMS para 190 países,
através de uma das maiores redes
proprietárias de mensageria do mundo, com
banco de dados georredundantes,
desenvolvimento de tecnologias in-house e
suporte técnico e corporativo internacional
24/7.
Conecte-se a nossa plataforma via APIs,
Portal Infobip ou implantação da nossa
solução corporativa no seu local de trabalho.
Com a Infobip, você pode reforçar o seu
marketing, segurança, fidelização e
confiabilidade.

FUNCIONALIDADE PRINCIPAIS
SMPP e HTTP REST API
SMS em massa com alta taxa de transferência
e relatórios de entrega detalhados
SMS de 2-Vias (short codes)
Validação de número de celular determine o status de roaming do celular,
portabilidade e atividades
Relatórios em tempo real - registros,
estatísticas e gráficos
Unicode, SMS longo (concatenado), suporte
para transcrição do SMS

CAMPANHAS DE MENSAGERIA
Crie campanhas eficientes de SMS marketing,
alertas e notificações em qualquer escala. Você
também pode combiná-las com outros canais
de mensageria para aumentar a participação
dos clientes em diferentes telefones celulares.
Essa avançada ferramenta também permite o
agendamento do disparo de campanhas,
entrega rápida, gerenciamento de contatos,
registros e estatísticas. Tudo o que você precisa
fazer é entrar e usar!
MENSAGERIA CORPORATIVA - mGate
Usado por mais de 100 bancos e grandes
empresas ao redor do mundo, o mGate entrega
mensagens automatizadas, com base em
eventos. Totalmente programável, pode ser
integrado a qualquer banco de dados e suporta
grande volume de tráfego. Como segurança é
essencial, usamos túnel VPN, encriptação e
padrões IPsec para garantir a proteção do seu
tráfego e dos seus dados confidenciais.
AUTENTICAÇÃO POR SMS
Oferecemos em todo o mundo o 2-Fator de
Autenticação por SMS para sites e aplicativos,
bem como a validação de números para reduzir
custos e aumentar a conversão. A solução
inclui a geração e verificação de código PIN,
segurança, entrega de código de encriptação
(OTP), relatórios detalhados de entrega e
rastreio em tempo real da taxa de conversão.
CONVITES VIA SMS - SOCIAL
Sistema Inovador de Redirecionamento por
app. Aumente as conexões dos usuários do seu
app para enviar convites para download via
SMS com baixo custo. Diminua também a sua
URL e verifique facilmente as taxas de cliques.
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Plataforma de mensageria da Infobip. A arquitetura em camadas é resultado de anos de experência junto às
operadoras. Foi desenvolvida para ter alto desempenho e confiabilidade, bem como para que a sua construção e
manutenção pudessem ser feitas por diferentes equipes de desenvolvedores, integradores e engenheiros de suporte.

PACOTE PARA REVENDEDORES

OFERTAS DE VAREJO

Tenha o conjunto completo de tecnologias e
ferramentas para administrar um negócio de
SMS corporativo. Preparamos o lançamento

Nossos clientes do mercado de varejo têm
acesso a tecnologias e condições comerciais
excepcionais. As mais de 230 conexões
diretas de SMS A2P para operadoras em
todo o mundo e diversos módulos garantem
o envio de mais de 10.000 SMS por segundo.
Os bancos de dados com georredundância
oferecem estabilidade e desempenho
superior do sistema, assim como rápida
integração para que você tenha tudo
funcionando em meia hora.

para você e sempre te daremos suporte. Para
que tenha total controle, transparência e
facilidade na administração das suas operações
de SMS, você pode customizar apps via web
para cobranças e relatórios, além de ter acesso
aos sistemas de gerenciamento de cliente e
painéis de controle. Insira o seu logo, cores,
URL e elementos de marca, e tenha acesso a
preços competitivos, treinamento e total
suporte técnico. Configure em minutos com o
pacote para revendedores da Infobip.
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PRESENÇA GLOBAL
VIETNÃ I Hanói

EUROPA
REINO UNIDO I Londres
RÚSSIA I Moscou
TURQUIA ! Istambul

+442078374180
+74956427243
+902129100700

+84945375383

CHINA I Shenzhen

+8615012846015

TAIWAN I Taipei

+886266175988

COREIA I Seul

+821032780565

FRANÇA I Paris

+33785080501

AMÉRICA DO NORTE

ITÁLIA I Udine

+393938974931

CANADÁ I Vancouver

+16045669031

ESPANHA I Madri

+34916034362

MÉXICO I Cidade do México

POLÔNIA I Varsóvia

+48664500055

AMÉRICA DO SUL

+525567328916

ARGENTINA I Buenos Aires

+541148908619

+38552638772

BRASIL I Curitiba

+554132244879

CROÁCIA I Zagreb

+38516406055

BRASIL I Recife

+558130388444

CROÁCIA I Rijeka

+385995980604

BRASIL I São Paulo

SÉRVIA I Belgrado

+381114142760

PERU I Lima

+5114453294

BÓSNIA I Sarajevo

+38733262906

COLÔMBIA I Bogotá

+5717043487

UCRÃNIA I Kiev

+380443383061

CROÁCIA I Pula

ÁSIA
FILIPINAS I Manila
EAU I Dubai
CAZAQUISTÃO I Almaty
ÍNDIA I Mumbai
ÍNDIA I Nova Delhi
ÍNDIA I Pune
MALÁSIA I Kuala Lumpur

+5511982360098

ÁFRICA
+6324795467
+971555614183
+77273110289
+9102224935063
+911204242879
+9102065287770
+60386010105

TAILÂNDIA I Bangkok

+6626519384

INDONÉSIA I Jacarta

+622129607256

+23416322705

NIGÉRIA I Lagos

ÁFRICA DO SUL I Joanesburgo +27115681555
QUÊNIA I Nairobi

+254729774383

GANA I Acra

+233506810604

UGANDA I Kampala

+256751461922

TANZÂNIA I Dar es Salaam

+255685048142

MARROCOS I Casablanca

+212522364331

AUSTRÁLIA
AUSTRÁLIA I Sydney

+60173394410

A lnfobip opera uma das maiores plataformas próprias de mensagem e comunicação
do mundo, projetada para conectar operadoras de redes móveis e empresas. Nossos
escritórios em seis continentes e nossas parcerias estratégicas com os maiores
grupos de telecomunicação garantem integração e entrega perfeitas.
Sempre buscando inovar, promover uma filosofia que coloca o negócio do cliente
em primeiro lugar e estar presente mundialmente nos torna um provedor de confiança
para milhares de clientes ao redor do globo.
br.infobip.com

info@infobip.com
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