Premium SMS
pobieranie opłat przez SMS
Usługa związana ze specjalnym zakresem numerów skróconych. Za wysłanie SMS-a na taki numer nadawca
wiadomości jest obciążany podwyższoną kwotą, która jest jednakowa dla wszystkich użytkowników telefonów
komórkowych i nie zależy od przynależności do sieci konkretnego operatora ani od planu taryfowego abonenta.

Możliwości, jakie daje Premium SMS
Korzystając z Premium SMS można udostępnić użytkownikom telefonów GSM różnorodne usługi, za które
organizator otrzymuje część prowizji pobieranej od użytkownika.

Obecnie istnieje wiele serwisów, które w oparciu o Premium Rate SMS udostępniają rozrywkę mobilną, płatne artykuły na
stronach www, dostęp do strony, czaty, różne usługi w sieci dzięki użyciu mikropłatności SMS. Możliwe jest także
prowadzenie akcji, będących ważnym elementem marketingu: konkursów, loterii, gier miejskich, subskrypcji etc.
PremiumSMS jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą zarabiać na odpowiedziach SMS od Odbiorców.

Przykłady zastosowania:
płatna zawartość,
konkursy, loterie,
sondy,
dostęp do stron www, Mikropłatności SMS.

Numery, opłaty i prowizje
Numery Premium SMS charakteryzują się tym, że mają nieco inną postać aniżeli standardowe numery telefonu.
Numer Premium SMS jest numerem skróconym i ma postać np. 71200, który jest łatwy do zapamiętania przez
użytkownika końcowego. Numery w SerwerSMS.pl dzielą się na dwie grupy: numery współdzielone (rozwiązanie
łatwe do uruchomienia i tanie) i numery dedykowane (rozwiązanie przeznaczone dla wymagających).

Numery współdzielone PR (Premium Rate)
W ramach posiadanego konta na Platformie SerwerSMS.pl dostępna jest pula skróconych numerów Premium SMS,
współdzielonych z innymi użytkownikami Platformy. Numery współdzielone działają w oparciu o prefiksy, które należy
skonfigurować i aktywować w systemie. Prefiks umożliwia rozpoznanie przychodzącej wiadomości i przypisanie jej do
konkretnego konta w SerwerSMS.pl. Platforma pozwala na posługiwanie się numerami o różnych wartościach z zakresu od
0,5 pln netto do 25 pln netto. Dzięki współdzieleniu można ograniczyć koszt instalacji i uruchomienia numeru.
Tabela numerów dostępnych na Platformie SerwerSMS.pl
Numery

Wartość

Prowizja wypłacana (podział zysku)
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70XXX

0,5 pln

Informacja dostępna w cenniku

71XXX

1 pln

Informacja dostępna w cenniku

72XXX

2 pln

Informacja dostępna w cenniku

73XXX

3 pln

Informacja dostępna w cenniku

74XXX

4 pln

Informacja dostępna w cenniku

75XXX

5 pln

Informacja dostępna w cenniku

76XXX

6 pln

Informacja dostępna w cenniku

79XXX

9 pln

Informacja dostępna w cenniku

919XX

19 pln

Informacja dostępna w cenniku

925XX

25 pln

Informacja dostępna w cenniku

Numery dedykowane PRI (Premium Rate Indywidualny)
Dedykowany numer Premium SMS przypisany jest tylko do jednego konta w SerwerSMS.pl i nie ma konieczności stosowania
prefiksów. Można stosować prefiksy, jednak nie jest to konieczne dla poprawnego funkcjonowania numeru. Numer
dedykowany jest wygodnym rozwiązaniem i pozwala na dużą swobodę w komunikacji dwukierunkowej opartej o numery
Premium SMS. Dedykowane numery są jednak obwarowane wymaganiami, jakie stawiają Operatorzy Infrastrukturalni,
których integratorem jest Platforma SerwerSMS.pl. Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie minimalnego ruchu
przychodzącego na taki numer. Kolejnym ograniczeniem jest względnie wysoki koszt instalacji. Oferta na numer dedykowany
przygotowywana jest indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu w celu przedstawienia listy dostępnych numerów oraz
opracowania propozycji dla Państwa firmy.

Zasady rozliczenia i wypłacania prowizji.
Usługa Premium SMS dostępna jest wyłącznie dla posiadaczy pakietów abonamentowych. Prowizja wypłacana jest w
interwale miesięcznym. W panelu SerwerSMS.pl dostępny będzie pełny raport przychodzących wiadomości Premium SMS
oraz informacja o aktualnej prowizji do wypłacenia. Wypłata nastąpi po wystawieniu i dostarczeniu nam faktury VAT. Na jej
podstawie zostanie dokonana płatność. Termin płatności to 30 dni od dnia wystawienia faktury.

Kody jednorazowe
Popularną usługą o podwyższonej płatności są tzw. kody jednorazowe. Przy pomocy tej usługi można obsłużyć
płatną zawartość np. na stronach internetowych. Przykładowe usługi, które mogą działać na zasadzie odsyłania
kodów jednorazowych:

Przykłady zastosowania:
płatny dostęp do stron www,
płatne pobieranie plików,
opłacanie usług lub towarów,
dopisywanie się do list kontaktowych,
serwisy informacyjne,
oraz wiele więcej.
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Przykładowa zasada działania
Jeśli chcemy udostępnić np. film na swojej stronie internetowej, usługa może być wykorzystana wg poniższego schematu:
użytkownik strony wysyła SMS-a o określonej treści i na określony numer,
w odpowiedzi otrzymuje kod,
kod zostaje oznaczony w SerwerSMS.pl jako wydany,
użytkownik, który otrzymał kod, wpisuje go na stronie internetowej i korzysta z usługi,
system nalicza prowizję z tytułu przesłanego przez użytkownika kodu.

Płatności Premium SMS
Gotowe rozwiązanie dla właścicieli serwisów www, którzy chcą udostępniać płatne treści, usługi lub pliki. System
Płatności Premium SMS obsługuje pobranie opłat po stronie Platformy SerwerSMS.pl. Rozwiązanie to sprawia, iż
wdrożenie w Twoim serwisie płatności Premium SMS poprzez Platformę SerwerSMS.pl jest bardzo proste. Raz
poprawnie skonfigurowany skrypt będzie działał bez konieczności dodatkowej kontroli.

Zalety płatności Premium SMS w Platformie SerwerSMS.pl:
bezpłatny dostęp do usługi w ramach posiadanego konta w SerwerSMS.pl,
wysoka prowizja w usłudze Płatności Premium SMS,
elastyczna możliwość zmian numeru Premium o innej wartości,
aktualna kwota wypłaty dostępna zawsze w panelu klienta w platformie SerwerSMS.pl.

Specyfikacja
W panelu klienta automatycznie pojawi się gotowy skrypt (kod), który wystarczy wkleić w odpowiednim miejscu na swojej
stronie. Zapoznaj się ze specyfikacją techniczną usługi mikropłatności Premium SMS w SerwerSMS.pl.

Pliki do pobrania
Specyfikacja techniczna Płatności Premium SMS
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