
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

O SMARTMSG torna muito fácil a tarefa de enviar

Com o SMARTMSG podemos de forma muito fácil e usando um qualquer cliente de email, como por exemplo:  

 Microsoft Outlook Express 
 Microsoft Outlook 
 Mozilla Thunderbird 

Pode ser usado qualquer cliente de correio electrónico para enviar de forma fácil SMS ou ree

para emails, com o SMARTMSG qualquer aplicação que possa enviar emails pode automaticamente enviar 

mensagens de texto SMS. 

São suportados quaisquer servidores SMPP

External ShortMessage Entity (ESME). 

O SMARTMSG suporta SMPP v3.4 como 

Podemos também usar um Modem GSM ligado 
de texto SMS. Foram testados e são totalmente 

 Cinterion MC52i, Cinterion MC55i, Cinterion TC65
 Matrix SIMADO GDT11 
 Nokia 6230i, Nokia 7110, Nokia 6120, Nokia 5310, 
 Samsung SGH-C120 
 Sony Ericsson T630 
 Siemens A65, Siemens M35i[t] 
 Wavecom Modem, Wavecom Wireless CPU
 BenQ M2x 
 Huawei E220 
 Simcom SIM340, Simcom SIM900 
 Teltonika TM2 
 iTegno (iWOW) 
 Novatel Ovation MC950D 
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 SERVIDOR DE MENSAGENS

torna muito fácil a tarefa de enviar ou receber mensagens de texto SMS (ou emails).

podemos de forma muito fácil e usando um qualquer cliente de email, como por exemplo:  

Pode ser usado qualquer cliente de correio electrónico para enviar de forma fácil SMS ou ree

qualquer aplicação que possa enviar emails pode automaticamente enviar 

SMPP (Short Message Peer to Peer) pois o SMART

como Transceiver. 

ligado ao PC e estamos prontos a enviar e receber qualquer tipo de mensagem 
totalmente suportados os seguintes modelos e versões:

Cinterion MC52i, Cinterion MC55i, Cinterion TC65 

Nokia 6230i, Nokia 7110, Nokia 6120, Nokia 5310, Nokia CS-10 

Wavecom Wireless CPU 
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ERVIDOR DE MENSAGENS 

mensagens de texto SMS (ou emails). 

podemos de forma muito fácil e usando um qualquer cliente de email, como por exemplo:   

Pode ser usado qualquer cliente de correio electrónico para enviar de forma fácil SMS ou reencaminhar SMS recebidos 

qualquer aplicação que possa enviar emails pode automaticamente enviar 

SMARTMSG comporta-se como um 

ao PC e estamos prontos a enviar e receber qualquer tipo de mensagem 
seguintes modelos e versões: 



 
 

 
 
 
 

 
 

 Sierra Wireless 
 ZTE 627 

Mas também será suportado qualquer modem GSM

(Documentação técnica:  3GPP TS 03.40 “Technical realization of the Short Message Service (SMS)”

Podemos também usar serviços de envio de 
podem ser usados serviços comerciais como Clickatell ou Voip Unify, 
permite usar inclusivamente contas de operadores VoIP para o respectivo envio de mensagens. (ex: SmartVoip; 
VoipBuster, VoipCheap, etc… etc…) 

Principais características do SMARTMSG

 Servidor SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) para poder usar qualquer cliente de email 
das mensagens de texto SMS; 

 Cliente POP3 que monitoriza em tempo real um caixa de email e envia por SMS os email
na referida caixa; 

 Integração fácil de SMS em qualquer aplicação que possa enviar ou receber emails
 Possibilidade de ligar vários Modems GSM

necessário um elevado volume de mensagens
distribuir melhor o tráfego por respectivo custo de mensagem

 Servidor multitarefa escalável para grande volume de envio ou recepção de SMS
 Agenda automática para envio pré

comodamente e antecipadamente para que as mesmas sejam recebidas pelos destinatários nas datas 
desejadas; 

 Gestão de pedidos de confirmação de SMS recebidos para assim verificar se os SMS são efectivamente 
recebidos pelos destinatários (esta opção deverá ser suportada pelos operadores GSM

  Capacidade de envio e recepção de SMS longos que necessitem de ser partidos em vários pedaços para serem 
enviados ou recebidos; 

 Permite a criação e processamento de listas de envio para p
uma lista de nº de telefone previamente definida;

 Permite a criação e processamento de tabelas com nº de telefone + mensagem SMS e assim massificar o envio 
diferenciado de mensagens para o respectivo nº de tel

 Permite reutilizar as listas e tabelas previamente criadas para a repetição do envio de novas mensagens SMS
 Reencaminha mensagens SMS recebidas para email (podem ser definidas várias caixas de email para receber os 

SMS); 
 Permite encaminhar respostas recebidas por SMS para o email que lhe deu origem (desde que seja possível 

determinar se existiu algum email de origem)
 Criação de Rotas para o envio selectivo de SMS 

assim a escolha do melhor operador ou da rota de menor custo optimizando o envio das mensagens em função 
dos destinos / custos. 
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odem GSM que respeite a seguinte norma GSM 07.07

GPP TS 03.40 “Technical realization of the Short Message Service (SMS)”

Podemos também usar serviços de envio de SMS via Web usando conexões HTTP/HTTPS
podem ser usados serviços comerciais como Clickatell ou Voip Unify, o suporte a estes serviços é muito parametrizável e 
permite usar inclusivamente contas de operadores VoIP para o respectivo envio de mensagens. (ex: SmartVoip; 

MSG: 

e Mail Transfer Protocol) para poder usar qualquer cliente de email 

Cliente POP3 que monitoriza em tempo real um caixa de email e envia por SMS os email

cil de SMS em qualquer aplicação que possa enviar ou receber emails
Possibilidade de ligar vários Modems GSM ou serviços Web http/https para enviar massivamente SMS
necessário um elevado volume de mensagens ou, se for aconselhável, usar vários operadores GSM
distribuir melhor o tráfego por respectivo custo de mensagem; 
Servidor multitarefa escalável para grande volume de envio ou recepção de SMS; 
Agenda automática para envio pré-programado de mensagens permitindo assim ag
comodamente e antecipadamente para que as mesmas sejam recebidas pelos destinatários nas datas 

Gestão de pedidos de confirmação de SMS recebidos para assim verificar se os SMS são efectivamente 
ários (esta opção deverá ser suportada pelos operadores GSM

Capacidade de envio e recepção de SMS longos que necessitem de ser partidos em vários pedaços para serem 

Permite a criação e processamento de listas de envio para permitir o envio fácil de uma mensagem SMS para 
uma lista de nº de telefone previamente definida; 
Permite a criação e processamento de tabelas com nº de telefone + mensagem SMS e assim massificar o envio 
diferenciado de mensagens para o respectivo nº de telefone associado; 
Permite reutilizar as listas e tabelas previamente criadas para a repetição do envio de novas mensagens SMS
Reencaminha mensagens SMS recebidas para email (podem ser definidas várias caixas de email para receber os 

r respostas recebidas por SMS para o email que lhe deu origem (desde que seja possível 
determinar se existiu algum email de origem). 
Criação de Rotas para o envio selectivo de SMS através da análise do nº de telefone de destino, permitindo 

do melhor operador ou da rota de menor custo optimizando o envio das mensagens em função 
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norma GSM 07.07 

GPP TS 03.40 “Technical realization of the Short Message Service (SMS)”) 

HTTPS  (existe suporte POST e GET), 
suporte a estes serviços é muito parametrizável e 

permite usar inclusivamente contas de operadores VoIP para o respectivo envio de mensagens. (ex: SmartVoip; 

e Mail Transfer Protocol) para poder usar qualquer cliente de email no envio ou recepção 

Cliente POP3 que monitoriza em tempo real um caixa de email e envia por SMS os emails entretanto recebidos 

cil de SMS em qualquer aplicação que possa enviar ou receber emails; 
para enviar massivamente SMS, caso seja 
usar vários operadores GSM / Web para 

 
programado de mensagens permitindo assim agendar o envio de mensagens 

comodamente e antecipadamente para que as mesmas sejam recebidas pelos destinatários nas datas 

Gestão de pedidos de confirmação de SMS recebidos para assim verificar se os SMS são efectivamente 
ários (esta opção deverá ser suportada pelos operadores GSM / Web); 

Capacidade de envio e recepção de SMS longos que necessitem de ser partidos em vários pedaços para serem 

ermitir o envio fácil de uma mensagem SMS para 

Permite a criação e processamento de tabelas com nº de telefone + mensagem SMS e assim massificar o envio 

Permite reutilizar as listas e tabelas previamente criadas para a repetição do envio de novas mensagens SMS; 
Reencaminha mensagens SMS recebidas para email (podem ser definidas várias caixas de email para receber os 

r respostas recebidas por SMS para o email que lhe deu origem (desde que seja possível 

através da análise do nº de telefone de destino, permitindo 
do melhor operador ou da rota de menor custo optimizando o envio das mensagens em função 



 
 

 
 
 
 

 
 

Como funciona o SMARTMSG? 
Vamos agora ver como se pode configurar um sistema onde enviar e receber SMS será uma tarefa muito fácil e 

agradável, depois do SMARTMSG devidamente instalado:

 

 
Configurar conexões para enviar mensagens.

O SMARTMSG permite usar Modems GSM para envi

HTTP/HTTPS (usando POST ou GET) 
 
1º Usando um Modem GSM para enviar SMS

 
Ao criar uma conexão a um Modem GSM 
como a velocidade de comunicação suportada (para melhor desempenho é aconselhável o uso de velocidades de 
115200 bauds pelo menos). 
Depois temos que escolher o driver de comunicação do nosso Modem GSM (existe uma lista de possíveis driver
satisfazer quase a totalidade das necessidades dos modems existentes 

Modem GSM é suportado pressione o botão “Determina Driver” para o 

melhor driver possível. 
Pode também efectuar um diagnóstico ao seu Modem GSM usando a opção “Fazer Diagnóstico”.
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Vamos agora ver como se pode configurar um sistema onde enviar e receber SMS será uma tarefa muito fácil e 

devidamente instalado: 

 
 
 

Configurar conexões para enviar mensagens. 

permite usar Modems GSM para enviar mensagens ou serviços de envio de mensagens sobre 

1º Usando um Modem GSM para enviar SMS 

a um Modem GSM podemos escolher qual é a porta série a usar: COM1, COM2, COM?
como a velocidade de comunicação suportada (para melhor desempenho é aconselhável o uso de velocidades de 

Depois temos que escolher o driver de comunicação do nosso Modem GSM (existe uma lista de possíveis driver
essidades dos modems existentes - ver lista acima), se tiver alguma dúvida se o seu 

Modem GSM é suportado pressione o botão “Determina Driver” para o SMARTMSG

ém efectuar um diagnóstico ao seu Modem GSM usando a opção “Fazer Diagnóstico”.
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Vamos agora ver como se pode configurar um sistema onde enviar e receber SMS será uma tarefa muito fácil e 

ar mensagens ou serviços de envio de mensagens sobre 

porta série a usar: COM1, COM2, COM?; assim 
como a velocidade de comunicação suportada (para melhor desempenho é aconselhável o uso de velocidades de 

Depois temos que escolher o driver de comunicação do nosso Modem GSM (existe uma lista de possíveis drivers para 
er lista acima), se tiver alguma dúvida se o seu 

MSG tentar determinar qual é o 

ém efectuar um diagnóstico ao seu Modem GSM usando a opção “Fazer Diagnóstico”. 



 
 

 
 
 
 

 
 

Em alguns casos as notificações de entrega dos SMS enviados ou dos SMS recebidos não são imediatamente 

processados pelo SMARTMSG porque o Modem GSM não os notifica / apres

alterar a forma como o Modem GSM apresenta os novos SMS
Apresentar” 
(alguns modems necessitam de guardar os SMS recebidos na memoria do cartão SIM e só depois de devidament
gravados no cartão os podemos ler e apresentar)
 
É aconselhável que o cartão SIM seja configurado 
antes deste ser colocado no Modem GSM.
 
2º Usando uma conexão HTTP/HTTPS 
 

 
Com a possibilidade de usar conexões HTTP/HTTPS podemos usar operadores de envio de SMS que tenham interface 
Web e que permitam os comandos POST ou GET
de SMS como, por exemplo, a Clickatell ou outr
 
Dando um exemplo de como usar o popular serviço Clickatell, primeiro tem de ser cria
operador e, com os dados da conta previamente criada
exemplo de como configurar na imagem acima.
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Em alguns casos as notificações de entrega dos SMS enviados ou dos SMS recebidos não são imediatamente 

porque o Modem GSM não os notifica / apresenta. Quando isso acontece temos que 

alterar a forma como o Modem GSM apresenta os novos SMS recebidos escolhendo a opção: 

(alguns modems necessitam de guardar os SMS recebidos na memoria do cartão SIM e só depois de devidament
gravados no cartão os podemos ler e apresentar). 

É aconselhável que o cartão SIM seja configurado sem PIN e com o Centro de Mensagens devidamente configurado
antes deste ser colocado no Modem GSM. 

 

possibilidade de usar conexões HTTP/HTTPS podemos usar operadores de envio de SMS que tenham interface 
Web e que permitam os comandos POST ou GET. Podemos também usar operadores especializados no envio massivo 

a Clickatell ou outros. 

Dando um exemplo de como usar o popular serviço Clickatell, primeiro tem de ser criada uma cont
com os dados da conta previamente criada, configurar uma conexão a essa mesma conta. Pode ver um 

r na imagem acima. 
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Em alguns casos as notificações de entrega dos SMS enviados ou dos SMS recebidos não são imediatamente 

enta. Quando isso acontece temos que 

recebidos escolhendo a opção: “Ler do cartão e 

(alguns modems necessitam de guardar os SMS recebidos na memoria do cartão SIM e só depois de devidamente 

ensagens devidamente configurado 

 

possibilidade de usar conexões HTTP/HTTPS podemos usar operadores de envio de SMS que tenham interface 
odemos também usar operadores especializados no envio massivo 

uma conta junto do respectivo 
configurar uma conexão a essa mesma conta. Pode ver um 



 
 

 
 
 
 

 
 

Os campos necessários são apenas: 
1. Identificação (fornecida quando cria a sua conta no Clickatell)
2. Login (username para efectuar login na sua conta)
3. Password (palavra passe criada para proteger o acesso a sua conta)
4. De (nome ou identificação que deseja atribuir aos SMS quando os enviar)

 
 
Se pretender usar o serviço do operador Voip Unify, a informação a preencher será análoga 
Clickatell. 
 

 

O SMARTMSG também permite que seja usado qualqu

(vulgarmente conhecida por HTTP/HTTPS)
Betamax, neste caso o SmartVoip, que tem bons preços para o envio de SMS.
 
Temos que previamente criar uma conta junto do respectivo operador e de seguida 
respectiva conta. 
Dependendo do operador teremos que escolher se a interface
ou basta ver o url para saber qual é o tipo)
de ligação permitem ambos os comandos, o mais comum é o POST
No campo URL temos que informar qual é o percurso para o serviço respectivo, neste caso 
https://www.smartvoip.com/myaccount/sendsms.php
Os campos que definem a nossa ligação devem ser configurados 
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(fornecida quando cria a sua conta no Clickatell) 
(username para efectuar login na sua conta) 

(palavra passe criada para proteger o acesso a sua conta) 
(nome ou identificação que deseja atribuir aos SMS quando os enviar) 

Se pretender usar o serviço do operador Voip Unify, a informação a preencher será análoga 

também permite que seja usado qualquer operador de envio SMS que permita uma interface Web

(vulgarmente conhecida por HTTP/HTTPS). Neste nosso exemplo vamos usar um conhecido operador VoIP do grupo 
que tem bons preços para o envio de SMS. 

te criar uma conta junto do respectivo operador e de seguida configurar os dados de ligação 

Dependendo do operador teremos que escolher se a interface a ser usada é HTTP ou HTTPS
ou basta ver o url para saber qual é o tipo), depois se vamos usar o comando POST ou o GET

, o mais comum é o POST, mas se por acaso não funcionar escolha o GET)
temos que informar qual é o percurso para o serviço respectivo, neste caso 

https://www.smartvoip.com/myaccount/sendsms.php 
Os campos que definem a nossa ligação devem ser configurados usando as variáveis internas:
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Se pretender usar o serviço do operador Voip Unify, a informação a preencher será análoga à descrita para o operador 

 

que permita uma interface Web 

este nosso exemplo vamos usar um conhecido operador VoIP do grupo 

configurar os dados de ligação à 

HTTPS (o operador informa disso 
GET (normalmente as interfaces 

mas se por acaso não funcionar escolha o GET) 
temos que informar qual é o percurso para o serviço respectivo, neste caso 

usando as variáveis internas: 



 
 

 
 
 
 

 
 

 {login}  (o nome do utilizador que foi configurado no campo 
 {password}  (a palavra passe que foi configurado no campo 
 {from}  (a identificação que foi configurada no campo 
 {phone}  (será o nº de telefone que for definido quando se pretender enviar uma SMS)
 {text}  (será o texto que for escrito para ser enviado por SMS)

Agora apenas falta configurar a informação 
servidor. Teremos 2 tipos de respostas: uma de 
dos serviços Betamax (VoipCheap, VoipBuster, SmartVoip, etc… etc…) o tipo de resposta será o indicado acima, no caso 
de outros servidores será necessário efectuar um e
verificar que resposta receberá no ecrã do seu Browser.
 

A. Enviar mensagens usando o Servidor SMTP do 
Temos que criar uma conta de correio electrónico 

do SMARTMSG 
 
1º Configurar uma conta no seu software de email para começar a enviar SMS, neste nosso exemplo vamos usar o 
Microsoft Outlook 
 

 
1. Configurar a sua identificação no servido

enviados por si na lista de SMS processados pelo 
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(o nome do utilizador que foi configurado no campo Login) 
(a palavra passe que foi configurado no campo Password) 

(a identificação que foi configurada no campo De) 
ue for definido quando se pretender enviar uma SMS)

que for escrito para ser enviado por SMS) 
a informação que será recebida em resposta a um pedido de envio de SMS p

uma de Conexão ao serviço “res. C” e uma de envio de 
dos serviços Betamax (VoipCheap, VoipBuster, SmartVoip, etc… etc…) o tipo de resposta será o indicado acima, no caso 
de outros servidores será necessário efectuar um envio manual de um SMS usando um Browser Web 
verificar que resposta receberá no ecrã do seu Browser. 

sando o Servidor SMTP do SMARTMSG: 
de correio electrónico no nosso software cliente de email de forma a usar o Servidor SMTP 

o seu software de email para começar a enviar SMS, neste nosso exemplo vamos usar o 

no servidor de correio electrónico SMTP, para mais tarde verificar os SMS 

lista de SMS processados pelo SMARTMSG 
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ue for definido quando se pretender enviar uma SMS) 

e será recebida em resposta a um pedido de envio de SMS por parte do 
” e uma de envio de SMS “res. S”. No caso 

dos serviços Betamax (VoipCheap, VoipBuster, SmartVoip, etc… etc…) o tipo de resposta será o indicado acima, no caso 
nvio manual de um SMS usando um Browser Web à sua escolha e 

no nosso software cliente de email de forma a usar o Servidor SMTP 

o seu software de email para começar a enviar SMS, neste nosso exemplo vamos usar o 

 

, para mais tarde verificar os SMS 



 
 

 
 
 
 

 
 

2. Colocar o endereço IP do computador onde está a correr o 
correio electrónico SMTP por isso é aqui que devemos configurar o endereço IP de localização
 

3. Se tiver definido no SMARTMSG
autenticação, deve identificar aqui a respectiva conta a usar assim como a palavra passe.

 
 
2º  Enviar um SMS usando o seu software de email, neste caso o Microsoft Outlook
 

 
1. O destino do nosso SMS deve ser identificado da seguinte forma:  

neste caso,  914390961@smart.sms
Podemos mesmo definir vários destinos para a nossa mensagem, bastando para isso separar os vários destinos 
por  ; 
ex:  914390961@smart.sms; 914390962@smart.sms
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omputador onde está a correr o SMARTMSG. O SMART
or isso é aqui que devemos configurar o endereço IP de localização

MSG uma conta de utilizador com nome de acesso e 
, deve identificar aqui a respectiva conta a usar assim como a palavra passe.

2º  Enviar um SMS usando o seu software de email, neste caso o Microsoft Outlook 

O destino do nosso SMS deve ser identificado da seguinte forma:  telefone + @smart.sms
914390961@smart.sms 

mesmo definir vários destinos para a nossa mensagem, bastando para isso separar os vários destinos 

914390962@smart.sms; 914390963@smart.sms 
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SMARTMSG é um servidor de 
or isso é aqui que devemos configurar o endereço IP de localização 

nome de acesso e palavra passe de 
, deve identificar aqui a respectiva conta a usar assim como a palavra passe. 

 

@smart.sms,  

mesmo definir vários destinos para a nossa mensagem, bastando para isso separar os vários destinos 



 
 

 
 
 
 

 
 

2. O SMARTMSG tanto usa o “Assunto:” como o texto da mensagem, se desejar escrever um assunto este será 

adicionado ao corpo da mensagem.
O “Assunto:” é facultativo, não sendo necessário o seu preenchimento
 

3. Aqui escrevemos o conteúdo da nossa mensagem, o 

como prefixo ao respectivo texto da mensagem que pretende enviar
 
 
 
 

3º  O SMARTMSG envia o SMS entretanto recebido por email
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tanto usa o “Assunto:” como o texto da mensagem, se desejar escrever um assunto este será 

adicionado ao corpo da mensagem. 
O “Assunto:” é facultativo, não sendo necessário o seu preenchimento. 

screvemos o conteúdo da nossa mensagem, o SMARTMSG se encontrar um “Assunto:” adiciona

como prefixo ao respectivo texto da mensagem que pretende enviar. 

envia o SMS entretanto recebido por email 
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tanto usa o “Assunto:” como o texto da mensagem, se desejar escrever um assunto este será 

se encontrar um “Assunto:” adiciona-o 

 



 
 

 
 
 
 

 
 

4º  O SMARTMSG recebe a confirmação de entrega do SMS enviado
 

 

B. Enviar mensagens usando a monitorização POP3 de uma caixa de email:
Tem de ser previamente definida qual a caixa de correio 
neste nosso exemplo vamos usar a seguinte caixa de correio: 
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confirmação de entrega do SMS enviado 

sando a monitorização POP3 de uma caixa de email:
qual a caixa de correio electrónico POP3 que queremos usar para o envio de 

neste nosso exemplo vamos usar a seguinte caixa de correio: sms@cs-software.pt 
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sando a monitorização POP3 de uma caixa de email: 
POP3 que queremos usar para o envio de SMS, 



 
 

 
 
 
 

 
 

1º  Enviar um SMS usando o seu software de email, neste caso o Microsoft Outlook
 

 
1. O destino do nosso email que contem o SMS a enviar será a nossa caixa de correio POP3 previamente escolhida 

para o efeito, neste nosso exemplo: 
 

2. O SMARTMSG usa o “Assunto:” 
pelo nº de telefone 
neste caso,  914390961 
Podemos mesmo definir vários destinos para a nossa mensagem, bastando para isso separar os vários destinos 
por  ; 
ex:  914390961; 914390962; 914390963
 

3. Aqui escrevemos o conteúdo da nossa mensagem.
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1º  Enviar um SMS usando o seu software de email, neste caso o Microsoft Outlook 

O destino do nosso email que contem o SMS a enviar será a nossa caixa de correio POP3 previamente escolhida 
para o efeito, neste nosso exemplo: sms@cs-software.pt  

usa o “Assunto:” para identificar o destino do nosso SMS e este deve ser ide

Podemos mesmo definir vários destinos para a nossa mensagem, bastando para isso separar os vários destinos 

914390963 

Aqui escrevemos o conteúdo da nossa mensagem. 
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O destino do nosso email que contem o SMS a enviar será a nossa caixa de correio POP3 previamente escolhida 

o destino do nosso SMS e este deve ser identificado apenas 

Podemos mesmo definir vários destinos para a nossa mensagem, bastando para isso separar os vários destinos 



 
 

 
 
 
 

 
 

2º  O SMARTMSG envia o SMS entretanto recebido por email
 

 

3º  O SMARTMSG recebe a confirmação de entrega do SMS enviado
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envia o SMS entretanto recebido por email 

recebe a confirmação de entrega do SMS enviado 
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Deseja enviar uma mensagem SMS para uma lista de nº de telefone?

Não se preocupe, o SMARTMSG pode facilmente enviar uma mensagem para uma lista de nº de telefone 
previamente configurada, podemos ver um exemplo abaixo:
 

1º  O SMARTMSG permite directamente o envio
 

 
Os números de destino do nosso SMS podem ser escritos directamente na lista ou importados de um ficheiro de texto.
Um exemplo de um ficheiro com números de telefone pode ser visto baixo:
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uma mensagem SMS para uma lista de nº de telefone? 

pode facilmente enviar uma mensagem para uma lista de nº de telefone 
previamente configurada, podemos ver um exemplo abaixo: 

permite directamente o envio de um SMS para uma lista de nº de telefone

Os números de destino do nosso SMS podem ser escritos directamente na lista ou importados de um ficheiro de texto.
Um exemplo de um ficheiro com números de telefone pode ser visto baixo: 
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pode facilmente enviar uma mensagem para uma lista de nº de telefone 

de um SMS para uma lista de nº de telefone 

 

Os números de destino do nosso SMS podem ser escritos directamente na lista ou importados de um ficheiro de texto. 

 



 
 

 
 
 
 

 
 

2º  A mesma operação de enviar um SMS para uma lista de nº de telefone pode ser feita usando o seu software de 
email, neste caso o Microsoft Outlook 
 
 
A. Enviar uma mensagem para uma lista de nº de telefone, u
SMARTMSG: 
 

 
O(s) destino(s) do nosso SMS deve ser identificado da seguinte forma: 
 

{lista= “Nome do Ficheiro”} + @smart.sms
 
Neste caso vamos usar o ficheiro: Lista_de_telefones.txt
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operação de enviar um SMS para uma lista de nº de telefone pode ser feita usando o seu software de 

para uma lista de nº de telefone, usando o Servidor SMTP do 

do nosso SMS deve ser identificado da seguinte forma:  

@smart.sms 

Lista_de_telefones.txt  que incluímos como anexo no nosso email
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operação de enviar um SMS para uma lista de nº de telefone pode ser feita usando o seu software de 

sando o Servidor SMTP do 

 

que incluímos como anexo no nosso email 



 
 

 
 
 
 

 
 

B. Enviar uma mensagem para um lista de nº de telefone, 
uma caixa de email: 
 

 
O(s) destino(s) do nosso SMS tem de ser definido no “Assunto:” do email e deve ser identificado da seguinte forma: 
 

{lista= “Nome do Ficheiro”} 
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Enviar uma mensagem para um lista de nº de telefone, usando a monitorização POP3 de 

do nosso SMS tem de ser definido no “Assunto:” do email e deve ser identificado da seguinte forma: 
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sando a monitorização POP3 de 

 

do nosso SMS tem de ser definido no “Assunto:” do email e deve ser identificado da seguinte forma:  



 
 

 
 
 
 

 
 

 
Neste caso vamos usar o ficheiro: Lista_de_telefones.tx
 

Deseja enviar um conjunto de mensagens SMS diferentes para cada nº de telefone 

O SMARTMSG permite executar facilmente esta tarefa de enviar uma tabela de mensagens para os respectivos nº de 
telefone associados, usando para isso uma tabela de mensagens e números de telefone previamente configurada, 
podemos ver um exemplo abaixo: 
 

1º  O SMARTMSG permite directamente o envio de uma tabela de SMS para uma lista de nº de telefone
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Lista_de_telefones.txt  que incluímos como anexo no nosso email

nviar um conjunto de mensagens SMS diferentes para cada nº de telefone 

permite executar facilmente esta tarefa de enviar uma tabela de mensagens para os respectivos nº de 
telefone associados, usando para isso uma tabela de mensagens e números de telefone previamente configurada, 

permite directamente o envio de uma tabela de SMS para uma lista de nº de telefone
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que incluímos como anexo no nosso email 

 
nviar um conjunto de mensagens SMS diferentes para cada nº de telefone distinto? 

permite executar facilmente esta tarefa de enviar uma tabela de mensagens para os respectivos nº de 
telefone associados, usando para isso uma tabela de mensagens e números de telefone previamente configurada, 

permite directamente o envio de uma tabela de SMS para uma lista de nº de telefone 

 



 
 

 
 
 
 

 
 

A tabela de números de destino e os respectivos SMS podem ser escritos directamente na tabela ou simplesmente 
importados de um ficheiro de texto ou CSV.
Um exemplo de um ficheiro com números de telefone + mensagem respectiva pode ser visto baixo:
 

 
2º  A mesma operação de envio de uma tabela de SMS para o nº de telefone respectivo pode ser feita usando o seu 
software de email, neste caso o Microsoft Outlook
 

A. Enviar uma tabela de mensagens u
 

 
O destino dos nossos SMS deve ser identificado da seguinte forma: 
 

{tabela= “Nome do Ficheiro”} + @smart.sms
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de números de destino e os respectivos SMS podem ser escritos directamente na tabela ou simplesmente 
importados de um ficheiro de texto ou CSV. 
Um exemplo de um ficheiro com números de telefone + mensagem respectiva pode ser visto baixo:

operação de envio de uma tabela de SMS para o nº de telefone respectivo pode ser feita usando o seu 
software de email, neste caso o Microsoft Outlook 

Enviar uma tabela de mensagens usando o Servidor SMTP do SMART

ve ser identificado da seguinte forma:  

@smart.sms 
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de números de destino e os respectivos SMS podem ser escritos directamente na tabela ou simplesmente 

Um exemplo de um ficheiro com números de telefone + mensagem respectiva pode ser visto baixo: 

 

operação de envio de uma tabela de SMS para o nº de telefone respectivo pode ser feita usando o seu 

SMARTMSG: 

 



 
 

 
 
 
 

 
 

Neste caso vamos usar o ficheiro: Tabela_de_telefones+mensagens.txt
 

 
 

B. Enviar uma tabela de mensagens u
 

 
O destino do nosso SMS tem de ser definido no “Assunto:” do email e deve ser identificado da seguinte forma: 
 

{tabela= “Nome do Ficheiro”} 
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Tabela_de_telefones+mensagens.txt  que incluímos como anexo no nosso email

uma tabela de mensagens usando a monitorização POP3 de uma caixa de email:

O destino do nosso SMS tem de ser definido no “Assunto:” do email e deve ser identificado da seguinte forma: 
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que incluímos como anexo no nosso email 

 

POP3 de uma caixa de email: 

 

O destino do nosso SMS tem de ser definido no “Assunto:” do email e deve ser identificado da seguinte forma:  



 
 

 
 
 
 

 
 

Neste caso vamos usar o ficheiro: Tabela_de_telefones+mensagens.txt
 

 

O SMARTMSG fica com um registo completo dos seus SMS enviados
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Tabela_de_telefones+mensagens.txt  que incluímos como anexo no nosso email

fica com um registo completo dos seus SMS enviados, 
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como anexo no nosso email 

 

 



 
 

 
 
 
 

 
 

assim como com um registo de todos os SMS recebidos
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um registo de todos os SMS recebidos. 
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