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Mobilize o
seu negócio

Seja qual for o seu segmento,
a mensageria móvel melhora
sua comunicação e aumenta
sua produtividade.

mGate

MOBILIZE O SEU NEGÓCIO

Seja qual for o seu segmento, a mensageria móvel
melhora sua comunicação e aumenta sua produtividade.

Mensageria móvel é uma forma rápida, eficiente e
pessoal de alcançar os clientes em qualquer lugar
e a qualquer momento.
Hoje, são raras as pessoas que saem de casa sem
os seus celulares e isso faz com que as mensagens
sempre sejam visualizadas imediatamente.
Pesquisas recentes mostram que 90% das
mensagens recebidas são lidas em menos de três
minutos. Isso faz da mensageria móvel o melhor
canal para comunicação imediata.

GATEWAY DE MENSAGERIA CORPORATIVA
O mGate é um gateway de mensageria corporativa
utilizado por mais de 100 bancos e grandes
empresas ao redor do mundo. Desenvolvido e
atualizado internamente, possui todas as
funcionalidades relacionadas à mensageria: SMS
em massa, 2-vias, validação de número de celular e
relatório completo. Foi desenvolvido para
comportar um grande volume de tráfego
consistente e em tempo real, e também para
suportar apps e notificações via e-mail.
As notificações por app permitem que as empresas
enviem mensagens multimídia e geodirecionadas
para usuários de smartphone, o que garante o
aumento da fidelização e satisfação do cliente.
Desenvolvido com base em uma arquitetura
modular, o mGate oferece uma comunicação de
duas vias de fácil utilização, relatórios e estatísticas
completos e detalhados, além de
ter diferentes formas de integração e opções
de implementação.

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES
Mensagens automáticas baseadas em eventos
Validação de números
Estatísticas e relatórios detalhados
Cobertura global
Suporte corporativo especializado 24/7
Comporta grandes volumes e escalabilidade
Gerenciamento de conteúdo e contatos
Unicode, Flash SMS, Long SMS (concatenado)
Transcrição
Rotas dinâmicas

ARQUITETURA MODULAR
O módulo gerencial do mGate proporciona
a completa integração com o banco de dados,
mensageria programada com base em eventos e
um overview abrangente de toda atividade do
mGate.
O módulo comunicador do mGate é uma
interface intuitiva, que possibilita o
gerenciamento dos contatos, envio de
campanhas personalizadas, rastreio de
mensagens recebidas, validação de números e
localização das mensagens enviadas, por meio
de informações em tempo real.
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Implantação com a infraestrutura do mGate

IMPLANTAÇÃO
Dependendo do design da sua infraestrutura de TI,
o mGate pode ser utilizado tanto como um servidor
independente quanto como dispositivo virtual. Os dois
métodos oferecem elevados níveis de segurança e
performance.

SEGURANÇA
Ao sair da sua rede, toda a segurança é feita
através do encapsulamento do tráfego em um
túnel VPN (point-to-point] com forte encriptação
3DES-MD5.

• Garante a confidencialidade dos dados enviados via
SMS
• Desenvolvido para cumprir os mais exigentes
requisitos técnicos e organizacionais do PCI DSS,
ISO 9001 e ISO 27001

BENEFÍCIOS
Mensageria móvel multicanal flexível, segura
e confiável
Alcance clientes de forma direta,
personalizada e efetiva
Solução única para todas as redes móveis,
nacionais e internacionais
Reduza custos com a Validação de Números
e novas rotas para números em portabilidade
Adicione valor e novas fontes de receita aos
seus principais serviços
Promova novos serviços, por meio de um
novo canal de marketing

Entre em contato conosco para saber mais sobre a implantação, o desempenho e as
oportunidades que só o mGate pode proporcionar!

info@infobip.com

PRESENÇA GLOBAL
VIETNÃ I Hanói

EUROPA
REINO UNIDO I Londres
RÚSSIA I Moscou
TURQUIA ! Istambul
FRANÇA I Paris
ITÁLIA I Udine

+442078374180
+74956427243
+902129100700

+84945375383

CHINA I Shenzhen

+8615012846015

TAIWAN I Taipei

+886266175988

COREIA I Seul

+821032780565

+33785080501

AMÉRICA DO NORTE

+393938974931

CANADÁ I Vancouver

+16045669031

ESPANHA I Madri

+34916034362

MÉXICO I Cidade do México

POLÔNIA I Varsóvia

+48664500055

AMÉRICA DO SUL

UCRÂNIA I Kiev

+380443383061

CROÁCIA I Pula

+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

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

+5511982360098

ÁFRICA

+6324795467
+971555614183
+77273110289
+9102224935063
+911204242879
+9102065287770
+60386010105
+6626519384
+622129607256

NIGÉRIA I Lagos

+23416322705

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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