Aplikasi Pengirim SMS Dari Komputer
Gili-SMS merupakan aplikasi pengirim SMS
menggunakan komputer dan modem GSM.
Tinggal ketik dan kirim ke ribuan nomor.
Bisa digunakan sebagai sarana :
SMS Promosi, SMS Tagihan,
SMS Konfirmasi Pembayaran,
SMS Pemberitahuan, SMS Dakwah
SMS layanan publik

Dengan Gili-SMS, anda bisa mengirimkan
SMS pemberitahuan, SMS promosi kepada pelanggan,
reseller, nasabah, member, jemaat dll dengan cepat dan
menghemat waktu. Tinggal ketik pesan dan kirimkan.

Gili-SMS mendukung :











Kirim SMS ke Kontak dan Grup
Kirim SMS dari file Excel, file CSV
Auto-Sinkron SMS, Auto-Reply
Auto-Forward, Auto-Respond
SMS percakapan (conversation BBM)
Anti SPAM, Quota SMS, Prefix Nomor
Penjadwalan SMS, Ringtone SMS
Import-Export data Kontak, SMS
8 modem dalam 1 komputer
Cek pulsa, Daftar promo SMS

Harga terjangkau | Tanpa koneksi internet | Tidak ada kontrak
Bayar sekali, pakai selamanya | Tanpa biaya bulanan, tahunan
Layanan update aplikasi selamanya | Mudah digunakan

Gili-SMS mendukung berbagai merek dan tipe modem GSM seperti :
HUAWEI, ZTE, Prolink, Bandluxe, Vodafone, Advan, Wavecom,
iTegno,, HP Siemens C55, Wellcomm, D-Link, Sierra, SpeedUP, VENUS

Gili-SMS dapat mengirim SMS ke Kontak atau Grup.
Anda bisa membuat “Surat SMS” kepada pelanggan
dari data file Excel atau CSV.

Gunakan Software Gili-SMS untuk
memaksimalkan Usaha, Kegiatan dan Layanan
anda.

Gili-SMS dapat terhubung dengan 8 modem
dalam 1 komputer. Dalam 1 jam dapat mengirim
5.600 SMS*

Software Gili-SMS dapat menerima dan mengirim
SMS dari komputer. Kirim SMS Pemberitahuan
kepada pelanggan, nasabah, murid, anggota,
jemaat, reseller, dealer, agen dll. Manfaatkan tarif
murah SMS dari operator GSM*

Dengan fitur Auto-Forward, anda bisa
meneruskan 1 SMS dari HP anda ke ribuan nomor
dengan cepat dan hemat waktu anda.

Aplikasi Gili-SMS cocok digunakan diberbagai
bidang usaha sebagai SMS Broadcast, layanan SMS
pelanggan, SMS Center.
Saatnya meningkatkan produktifitas, memberikan
layanan dan dukungan kepada pelanggan, relasi
dan komunitas. Sebarkan informasi melalui media
SMS.
Media SMS bisa membantu dalam memaksimalkan
usaha anda, dengan biaya murah dan menghemat
waktu dalam ber-SMS. Jika tidak di mulai dari saat
ini, bisa jadi kompetitor usaha anda sudah
menggunakannya.

Gili-SMS mudah digunakan, tinggal ketik dan kirim.

Hubungi :

Dengan fitur Auto-Respond, Gili-SMS dapat
membalas SMS secara otomatis berdasarkan kata
kunci dari SMS yang diterima(SMS masuk). Anda
bisa menambahkan kata kunci sesuai dengan
kebutuhan.
Dengan fitur Prefix Nomor, Gili-SMS otomatis
mengirim SMS menggunakan jalur sesama
operator untuk mendapatkan tarif murah SMS.
Aplikasi Gili-SMS menerima dan mengirim SMS
dari komputer tanpa berhubungan dengan akses
internet. Sekalipun anda di pedalaman atau di
gunung, yang penting bisa SMS, pasti bisa
menggunakan Gili-SMS
Gili-SMS dapat digunakan pada komputer dengan
sistem operasi Windows 2000, 2003, Windows
XP, Windows Vista, Windows 7 dan Windows 8
baik 32-bit maupun 64-bit. Untuk hardware
komputer minimal Pentium 4 RAM 256MB.

** Tarif per SMS sesuai dengan pemberlakuan dari operator.
** menggunakan 8 modem, per 1 SMS 160 karakter.
Kecepatan juga tergantung dari sinyal, pulsa dan operator.

