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GESTOR SMS 

Como enviar SMS 

 

 

 

Aparecera o seguinte menu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeiramente click 

em Mensagens 

Click em Nova 

Mensagem 

http://www.bylltec.com.br/


 
2 www.bylltec.com.br 

Quando der o click em Nova Mensagem  

 

Como ver sua Caixa de Entrada 

 

 

 

 

 

 

Por ultimo click em 

Enviar e sua mensagem 

será enviada 

   Coloque o numero de destino 

assim como no exemplo. Logo     

após escreva o texto que deseja 

na campo texto. 

Primeiramente click 

em Mensagens 

http://www.bylltec.com.br/


 
3 www.bylltec.com.br 

Aparecera o seguinte menu 

 

 

 

 

 

 

Click em Caixa de 

Entrada 

 Quantidade de mensagens 

recebida no dia  

 

Data em que a mensagem 

foi recebida 

Numero do contato 

que lhe enviou o SMS 

SMS recebidos 
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Mensagens enviadas 

 

Veja: 

 

 

 

 

 

 

Clicando em Enviados 

será mostrado os SMS 

enviados. 

Nome do contato que 

foi enviado o SMS 

Numero do contato que o 

SMS foi enviado 

Data e hora que o 

SMS foi enviado 

E o texto que foi 

enviado 
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Como agendar envio de mensagem 

 

 

 

 

 

 

 

Então abrira a seguinte tela 

 

Para agendar SMS click em 

Agendar envio de SMS. 

Coloque o numero do 

contato desejado 

Escreva aqui o texto do 

SMS a ser enviado 
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Escolha a data que o 

SMS será enviado 

Escolha a hora do envio 

do SMS 
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Como ver os SMS agendados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ver os SMS 

agendados de um click 

em SMS Agendados 

Nome do contato que 

o SMS será enviado 

Numero do contato que 

o SMS será enviado 
Data e hora marcada 

que o SMS será enviado 

Texto a ser enviado Status se já foi 

enviado ou não 
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Como enviar mensagens para um grupo 

 

 

Click em Enviar SMS para um 

Grupo 

Escolha o grupo que 

recebera os SMS 

agendados 
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Digite o texto do SMS a 

ser enviado ao grupo 

Escolha a data que o 

SMS deve ser enviado ao 

grupo 

Escolha a hora do envio 

dos SMS 
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Como criar um grupo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click em agenda e 

em seguida na 

opção novo grupo 

De um nome para o novo  

grupo e logo após click em 

salvar 
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Aparecera a seguinte tela: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De um OK para continuar 

 

Então seu grupo aparecera 

aqui 
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Como adicionar contatos no seu grupo: 

 

 

 

 

Em agenda click em novo 

contato 

Coloque o nome do 

contato que você esteja 

adicionando 

Coloque somente o 

numero do contato, não 

esqueça do DDD 

Escolha o grupo que o 

contato fara parte 

Coloque o telefone 

fixo do contato 

(opcional) 

Coloque algumas 

informações sobre o 

contato (opcional) 

Por ultimo click 

em salvar 

Nome do contato 

adicionado 
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Verificando o status de envio do Grupo 

 

 

Click em status de 

Envio do Grupo 

Data e hora marcada  que 

os SMS serão enviados 

Texto do SMS que será 

enviados 

Nome do grupo que os 

SMS serão enviados 

http://www.bylltec.com.br/
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Agenda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantidade de SMS que 

foram enviados 

Opção de cancelar o envio 

Click em contatos  
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Como encontar um contato em sua agenda: 

 

o auto cadastro  facilita o cadastramentos dos contatos, todos os números da caixa de 

entrada são automaticamente cadastrados. 

 

Como adicionar um novo contato: 

Escolha a letra 

inicial do contato 
Para visualizar 

todos os contatos 

click em todos 

Para visualizar o contato 

em um grupo é só 

selecionar um grupo 

desejado e clicar em ok 
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Em agenda click em novo 

contato 

Coloque o nome do 

contato que você esteja 

adicionando 

Coloque somente o 

numero do contato, não 

esqueça do DDD 

Escolha o grupo que o 

contato fara parte 

Coloque o telefone 

fixo do contato 

(opcional) 

Coloque algumas 

informações sobre o 

contato (opcional) 

Por ultimo click 

em salvar 

Nome do contato 

adicionado 
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Como ver grupos adicionados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos existentes  

Em agenda click em 

Grupos 
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 Como criar um grupo: 

 

 

Como importar contatos: Para importar é necessário possuir uma lista de números no 

formato csv que pode ser obtido como no exemplo abaixo. 

Click em agenda e 

em seguida na 

opção novo grupo 

De um nome para o novo  

grupo e logo após click em 

salvar 

http://www.bylltec.com.br/
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Abra o Excel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coloque o nome do 

contato na coluna A 

E o número do 

contato na coluna B 
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Quando tudo estiver pronto asseguir vai em arquivos salvar como: 

 

 

Nomeie e Salve o arquivo com o tipo (CSV separado por virgulas)

 

http://www.bylltec.com.br/
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Asseguir click em salvar 

 

Aparecera a seguinte janela: 

 

Os contatos estão prontos para cerem enviados 

 

 

 

 

Click em ok 
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Em importar 

 

Selecione o arquivo e click em abrir: 
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Clicando em importar aparecera a seguinte tela avisando que o arquivo é valido e foi 

carregado com sucesso: 

 

Pacote 

Para cadastrar um novo usuário no pacote de SMS basta seguir os seguintes passos. 

 

 

Selecione o grupo 

que deseja que o 

contato seja salvo 

Por ultimo click 

em importar 

Em pacotes click 

em novo usuário 
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Coloque os dados para o cadastro do usuário  

 

 

 

Palavra-chave 

Uma palavra-chave é uma palavra que resume os temas principais de um texto. É um 

termo que identifica ideias e temas de especial importância para servir de referência à 

pesquisas 

Como fazer uma Nova Palavra-chave 

 

 

Coloque o nome 

do usuário 

Escolha uma 

senha para o 

usuário 

Limite que esse 

usuário terá de 

SMS 

Quantidade de SMS 

que o usuário 

poderá enviar 

Validade deste 

pacote 
Depois de tudo 

pronto click em 

salvar 

Numero de 

identificação para 

entrar no sistema Para modificar 

dados do usuário 

Código para incorporar 

para colocar em seu 

site ou blog 
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Em Palavra Chave click em Nova Palavra Chave. 

 

 

  

 

 

Em Palavra-chave click 

em Nova Palavra 

Chave 

Pode ser usadas  todos os tipos de palavras exemplo: 

promoção, ajuda, taxi, chaveiro e etc. Obs.: somente é 

aceito palavras sem acentuação e sem (Ç).  

Aqui é definido o intervalo que a 

palavra chave estará ativa. 

Neste formulário poderá ser definido as 

resposta para a palavra chave cadastrada 

que terá o retorno automático. 

Por ultimo click em enviar  
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Como ver palavras chaves cadastradas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Palavra Chave click em Listar 

Palavra Chave. 

Palavra chave cadastrada Resposta da Palavra chave 
Aqui você encontrara a  

opção de excluir 
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Como ativar e desativar uma Palavra Chave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ativar a palavra chave, 

clique no ícone ativar 

Para desativar a palavra 

chave, clique no ícone de 

desativar 
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Criando nova Enquete ideal para sorteios SMS. 

Sortear prêmios ainda é uma das principais estratégias para aumentar o volume as vendas 

de um produto. Mas a forma como esses sorteios acontecem é o grande diferencial do 

Sorteio SMS. 

 

O usuário envia um SMS para um determinado número e recebe uma outra mensagem 

confirmando sua participação. O número do usuário vai para uma lista de números 

telefônicos e o sistema sorteia aleatoriamente o número de vencedores definidos no 

regulamento. 

 

Totalmente automatizado, o Sorteio SMS torna muito mais fácil e ágil a maneira de sortear 

prêmios para uma campanha.

 

 

Coloque a pergunta 

na enquete 

Coloque a resposta 

da enquete 

 

Escolha a data que a 

enquete esteja disponível 
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Por ultimo click em salvar. 

 

 

 

 

 

 

 

Excluir e editar as enquetes. 
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Chat/mural por SMS 

O mural pode ser usado para publicar em tempo real informações destinadas ao um público 

de um evento ou a uma equipe, pois todos podem se comunicar e ver suas mensagens. 

Para editar a enquete click 

no ícone que apresenta o 

lápis e papel 

 

Para excluir uma enquete 

click no ícone da lixeira 
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Seu numero sempre 

estará seguro Mensagens recebidas 

Clicando aqui abrira o mural 

de chat em uma nova janela 

http://www.bylltec.com.br/
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Resultados entre acerto e erros 

Como funciona 

 

 

 

 

 

 

Aqui você vera quantas 

pessoas participarão 

Porcentagens de erro e 

acertos 
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Resultado das enquetes com altenativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqui você vera quantas 

pessoas participarão 

As alternativas mais 

votada 

Sorteia um participante 

desta enquete 

http://www.bylltec.com.br/
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Criando um novo lembrete 

 

 

Click em novo lembrete 

Nome do evento 

Data que queira ser lembrado 

Hora que queira ser lembrado 

Descrição do 

lembrete 

Click em salvar para 

continuar 

Coloque o numero de celular 

que recebera o SMS de 

lembrete 

Por ultimo click em agendar 
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Aparecera a seguinte mensagem de confirmação 

 

 

Aparecera o seguinte texto de confirmação 

click em OK para confirmar 

 

 

 

 

 

 

Click em OK 

Data que queira ser lembrado 

Descrição do torpedo 

Hora que queira ser lembrado 

Click em enviar para terminar o 

processo 

Numero do celular que 

recebera o torpedo 
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Como visualizar lembretes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click em listar lembrete 
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Relatório 

Nesse menu é possível obter o relatório de todos os SMS enviados e recebidos. 

 

Adicionar um novo servidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse menu você poderá 

ver todos os SMS 

enviados por usuários 

Nesse menu você poderá 

ver todos os SMS enviados 

pelo sistema 

 

Nesse menu você poderá 

ver todos os SMS recebidos 
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Após salvar será apresentado logo abaixo para que seja possível sincronizar o servidor 

clicando no ícone verde. 

 

 

 

 

 

 

Obs.: Para saber seu ip 

acesse www.meuip.com.br 

Após clicar neste ícone o 

servidor será sincronizado com 

o Gestor SMS e uma mensagem 

será apresentada. 
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Ativar DDNS 

 

 

 

 

Neste menu é possível ativar o servidor de SMS, para isso é necessário possuir um modem 

3g e chip conectado ao servidor, pois alguns scripts de configuração será adicionado ao 

servidor para o perfeito funcionamento do sistema. Obs.: Caso servidor possua porta serial 

peça ajuda ao suporte. 
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Ative esta funcionalidade para que o IP do servidor fique sempre atualizado ao Gestor SMS. 

 

 

 

Neste menu será possível editar um servidor existe ou excluir. 
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