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ONBİNLERCE MÜŞTERİ DENEYİMİ
Türkiye’nin öncü ve en büyük SMS (kısa mesaj servisi) sağlayıcısı olarak 2003 yılından bu yana faaliyet gösteriyoruz.
JetSMS platformu ile şu ana kadar binlerce müşteriye ve 100 Milyonlarca SMS trafiğine altyapı sağladık.

Neden JetSMS?

Neleri Destekliyoruz?

Müşteri Hizmetleri

7/365 Destek Çağrı Merkezimizden her konuda destek
alabilirsiniz. Müşteri Hizmetlerimiz ihtiyacınız olan
çözümler ve ürünlerimiz konusunda destek sağlayacaktır.

ĞŞÇ

Türkçe SMS

Türkçe alfabede bulunan tüm harfleri kullanarak
gönderdiğiniz SMS‘lerinizin anlamlarını koruyarak
müşterilerinize ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

Kapasite

Uzun SMS

Ücretlendirme

VIP SMS

Raporlama

İleri Tarihli SMS

JetSMS platformunu kullanarak, isterseniz bir isterseniz
yüz binlerce kişiye aynı anda SMS gönderebilir, Türkiye ve
dünyadaki tüm operatör abonelerine ulaşabilirsiniz.

Gönderilen mesaj adedine bakılmaksızın yalnızca başarılı
olarak abonelere ulaştırılan mesajlarınız ücretlendirilir.
Aboneye ulaşmayan mesajlar için ücret ödemezsiniz.

Göndermiş olduğunuz SMS’lerin raporlarını gerçek
zamanlı görüntüleyebilir, dilerseniz gönderim raporlarınızı
mail RSS gibi bir çok raporlama yöntemi ile takip
edebilirsiniz.

SMS göndermek için kısa cümleler kurmak zorunda
değilsiniz, dilerseniz 4 SMS uzunluğundaki metni tek SMS
olarak müşterilerinize ve hedef kitlenize ulaştırabilirsiniz.

VIP SMS, kritik iş uygulamalarında az sayıda ama hızlı
gönderilmesi gereken ve mesajın ulaşma süresinin
garantilendiği, size özel bir kapasitede ve hızlı SMS
gönderim çözümünü sunar.

Siz Hazırlayın JetSMS Doğru Zamanda Göndersin!
İleri Tarihli SMS gönderimi ile hazırlanan mesajlarınız
istenilen tarih ve saatte hedef kitlenize ulaştırılır.

Tüm Toplu SMS ürünlerimiz ve JetSMS’in fark yarattığı özellikler hakkında detaylı bilgi için
www.jetsms.com.tr adresini ziyaret ediniz.

JetSMS Ürün Ailesi
JetSMS Web
İnternet üzerinden müşteri listelerinizi yönetebilir, istediğiniz gibi gruplayarak tekil veya
çoğul SMS’ler göndererek gönderilerinizi anında raporlayacağınız ayrıcalıklı bir SMS
gönderim deneyimi yaşayabilirsiniz.
JetSMS Excel
Müşteri listelerinizi Excelde tutuyor ve çalışmalarınızı Excel üzerinde yapıyorsanız
JetSMS Excel ürünümüz tam size göre! Çalışma yaptığınız dosya üzerinde başka bir
programa ihtiyaç duymadan Excel’in filtreleriyle kolayca SMS gönderimi yapabilirsiniz.
JetSMS Masaüstü
Bilgisayarınızın masaüstüne kolaylıkla kuracağınız JetSMS Masaüstü programı
sayesinde müşteri veritabanınıza dilediğiniz gibi SMS gönderimi yapabilirsiniz.

Türkiye’nin 1 Numaralı Toplu
ve İnteraktif SMS Platformu
JetSMS’in geniş ürün ailesi ve
entegre çözümleri ile size en
uygun SMS iletişim çözümlerini
sunuyoruz .
Yüksek yazılım gücü ve müşteri
hizmetlerimiz ile kurumunuzun
ihtiyaçlarını çözmek için her
zaman yanınızdayız.

JetSMS Cep
Cep telefonunuza yükleyeceğiniz bir uygulama ile istediğiniz her yerden JetSMS
hesabınıza erişebilir, istediğiniz zaman SMS gönderimi yapabilir ve gönderimlerinizi
raporlayabilirsiniz.
JetSMS API
Kurumunuzda kullandığınız JAVA, .Net, VB API gibi çeşitli programlama
dillerinde geliştirilmiş olan programlarınızdan SMS gönderimi yapabilmek için JetSMS
API komutlarından faydalanabilirsiniz.
JetSMS Direct
Şirket sunucunuza kurulacak özel bir program ile müşteri listeleriniz için çeşitli işlem
kuralları oluşturaraksınız. İşlemleriniz anında otomatik SMS gönderebilmeniz için

Fark Yarattığımız Özellikler

tasarlanmış JetSMS Direct, IT departmanlarınızın yükünü önemli ölçüde hafifletiyor.

Dil Desteği

JetSMS Windows Servis

Resimli SMS - Pintura

aktarılmasını sağlayan yeni bir entegrasyon programı yazmadan, bir Windows servis ile

JetSMS Windows Servis sayesinde, kendi serverınızda yer alan verilerin JetSMS’e

WapPush

SMS gönderimini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Flash SMS

OTP SMS

MailtoSMS

OTP SMS sistemi ile anlık SMS gönderimi yapabilirsiniz. OTP, özellikle tek kullanımlık
şifrelerin hızlı ve güvenli bir şekilde göndermenizi sağlayacaktır.

Periyodik SMS
Özel Gün Mesaj
Fatura Stop
Kara Liste Yönetimi
RSS ile Raporlama
Kopya SMS
JetSMS Data
SahaGrupSMS

TC Numarasına SMS
Müşteri listelerinizde TC kimlik numarası ile kaydı bulunan ancak cep telefonu
numaralarına ulaşamadığınız müşterilerinize SMS gönderimi yapabilmenizi sağlayan bir
servistir.
Yurtdışı SMS
Müşterileriniz yabancı ve yurtdışı operatörlerin aboneleri ise, uygun tarifeler ile JetSMS
ürün ailesini kullanarak SMS gönderebilirsiniz.
Sorgulama Servisleri
Sorgulama Servisleri, firmaların, müşterilerini daha yakından tanımaları, analizler

İzinli Veritabanı

doğrultusunda hedef kitlelerine doğru hizmetleri sunabilmeleri için güvenlik önlemlerini

Black Hour

servisleri bütünüdür.

Şablon Yönetimi

arttırıcı yenilikçi mobil servisler geliştirebilmelerini sağlayan sorgulama ve doğrulama
Tüm Toplu SMS ürünlerimiz ve JetSMS’in fark yarattığı özellikler hakkında detaylı bilgi için
www.jetsms.com.tr adresini ziyaret ediniz.

Size Özel Çözümler
Geniş ürün yelpazemiz ve entegre çözümlerimizden size uygun bir çözümü mutlaka bulacaksınız.
Müşteriye özel çözümlerimizle de sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunca çözüm üretip geliştirebiliyoruz.

Türkiye’nin 1 Numaralı SMS Platformu JetSMS sayesinde ile müşterilerinizle en etkin iletişimi kurun
JetSMS, Türkiye’nin öncü ve en büyük SMS sağlayıcısı olarak 2003 yılından beri faaliyet gösteriyor. Ekibimizin yüksek
yazılım gücü, satış ağı, iş geliştirme becerisi, operasyon, saha, müşteri hizmetleriyle Katma Değerli Mobil Servisler
alanında toplu çözümler üretiyoruz.
Geliştirmiş olduğumuz SMS tabanlı ürün ve servis yelpazesi içinden size en uygun olanları seçip kullanabilirsiniz.
Dilediğiniz kadar ürünü, aynı anda herhangi bir program ücreti vermeden kullanabilirsiniz. JetSMS, her zaman olduğu gibi
%100 Müşteri Sistem Entegrasyonu prensibi çerçevesinde standart ürünlerini müşterileri için özelleştirir. Üstelik, tüm bu
hizmetler için herhangi bir yatırım maliyetiniz yoktur.
Sizlere hızlı ve güvenilir Mobil çözümler sunmak ve değerleri beraberce yaratmak hedefimiz. İşinizin küçük ama önemli
bir parçası olarak servislerimizi ve ürünlerimizi kullanacağınızı ve işinizi geliştireceğinizi umuyoruz.
Biotekno bu güne kadar vermiş olduğu hizmet ve gösterdiği başarının sonucu olarak Türkiye’de ve dünyada bir çok ödülle
başarısını tescillemiştir.
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