
Ce este serviciul MAIL2SMS

Serviciul Mail2SMS permite trimiterea mesajelor de tip e-mail sub formă de SMS pe un 
anumit număr de telefon mobil, direct din clientul de e-mail. Sistemul face conversia corpului de email
într-un mesaj text compatibil cu platformele SMS, indiferent că este vorba de un client de webmail 
(GMail, Yahoo! Mail, Microsoft Hotmail) sau de un client independent (Mozilla Thunderbird, 
Microsoft Outlook sau Microsoft Mail) către orice număr de mobil, vezi acoperirea.

Serviciul se adresează persoanelor și companiilor care doresc să comunice prin SMS-uri, 
folosind serviciul Mail2SMS, fără ajutorul altor aplicații sau module suplimentare. Serviciul prezintă o
listă întreagă de funcții menite să vă ușureze comunicarea, prin campanii ce pot fi monitorizate în timp
real. Trimiterea SMS-urilor se face la fel de ușor și la un 1 SMS și la 100.000 de SMS-uri.

Implementarea serviciului MAIL2SMS

Pentru implementare serviciului MAIL2SMS se parcurg doi pași, după cum urmează:

Pasul 1 Vă adaugăm o adresa de e-mail, de forma <nume utilizator>@sendsms.ro, la care veți 
trimite e-mail-urile pentru a fi transformate în SMS uri - cu subiect numărul de telefon.

Pasul 2 Pentru a folosi serviciul MAIL2SMS este necesară crearea unui Grup de Contacte 
alocat acestui tip de serviciu, care va conține doar mail-urile autorizate să trimită.
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Pasul 2.1: Crearea grupului de contacte se face prin a accesa “Agenda” din meniul principal,
prin click pe butonul New Contact Group  

Pasul 2.2: În câmpul liber se completează numele grupului definit de dvs. care va conține toate 
contactele autorizate.



În imaginea de mai jos, prezentăm un exemplu în care se pot previzualiza acțiunile asociate 
unui astfel de grup nou creat, având numele “MAIL2SMS”. 

Aici pot fi efectuate acțiuni de adăugare contacte, export sau import contacte (direct sau prin 
intermediul unor fișiere), editarea numelui grupului sau, după caz, ștergerea grupului creat.

Pasul 2.2 Pentru a adăuga un contact, faceți click pe Contacts din sectiunea   Actions     



Pasul 2.3 Continuați cu alt click pe Add Contact

Pasul 2.4 Completați datele asociate contactului pe care doriți să-l integrați în grupul creat, 
respectând forma prezentată în exemplul din imaginea de mai jos.



În imaginea de mai jos, prezentăm un exemplu în care se pot previzualiza contactele 
adăugate asociate grupului cu numele “MAIL2SMS”. 
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