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Netsis kullanıcılarının artık Turkcell iş ortağı Hermes üzerinden
gerçekleştirecekleri SMS mesaj gönderimi geliştirme çalışmaları,
müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için avantajlar getiriyor. SMS
gönderimi kapsamında, program içerisinde bulunan aşağıdaki
başlıklarda bazı değişiklikler yapıldı:
•
•
•
•

SMS Parametreleri : Yeni işlevler için alanlar eklendi
Serbest SMS Gönderimi : Yeni fonksiyonlarla güçlendirildi,
yeni alanlar eklendi
SMS Durum Đzleme : Arama kriterleri genişletildi
E-Posta Bilgileri : Đrtibat Bilgileri olarak değiştirildi,
içeriği ve fonksiyonları genişletildi.

SMS Parametreleri
Uygulamada
yapılan
geliştirmelerin
en
verimli
şekilde
kullanılabilmesi için, SMS Parametreleri’nde gerekli değişiklikler
yapıldı.
Önceki Uygulama ;
Kullanıcılar, kontörlerini tek bir yerden aldıkları için SMS
gönderiminde tek bir paket kullanıyorlardı.
Yeni Uygulama ;
Artık istedikleri Netsis bayisinden SMS kontörü alabilecek
olan müşterilerimiz, örneğin kullandıkları paket için SMS’ler
bittiğinde başka bir bayimizden sms paketi alabilecekler. Bu
paketler hem kontörlü (pre-paid) hem de faturalı (post-paid)
olabiliyor.

SMS Parametreleri’nde, istenen SMS Paketi seçildikten sonra, buna
ait SMS kullanıcı adı ve ilgili bayi kodu girilmesi gerekiyor.
Gönderen alanında, sağdaki tuşa basılarak, seçilen SMS paketi için
tanımlı operatör listesi güncellenip, bu listeden istenen operatör
seçilebiliyor.
Serbest SMS Gönderimi
Serbest SMS Gönderimi’nde, gönderilebilecek karakter sayısı
artırıldı ve ileri tarihli gönderim planlama seçeneği eklendi.
Önceki Uygulama ;
Operatörün izin verdiği uzunlukta tek bir SMS mesajı
gönderilebiliyor, sığmayan karakterler için ayrıca işlem
yapılması gerekiyordu.
Mesaj gönderimi için sadece hemen gönderme opsiyonu
bulunuyordu, ileri bir tarih vermek mümkün değildi.
Yeni Uygulama ;
•

4 SMS kadar karakter içeren mesajları aynı anda göndermek
mümkün, böylece gönderilebilecek mesaj uzunluğu dört
katına çıkarılmış oldu.

•

Mesaj tanımlandıktan sonra gönderilmesi için ileri bir

tarih vermek de mümkün. Mesaj metni girildikten sonra
aşağıdaki yeni alanlardan gönderim zamanı hemen ya da
ileri bir tarih ve saat olarak seçilebiliyor.
•

Mesajların gönderileceği numaralar gruplanıp şablon adı
altında tanımlanarak, tekrar kullanılabiliyor. Böylece
aynı tip mesajlar için aynı gruptaki numaraları tekrar
tekrar girme gerekliliği ortadan kalkmış oluyor.

•

Mesaj gönderilecek numaraların girişindede çeşitli
değişiklikler var. Örneğin; mesaj gönderilecek numaralar
cari hesaplarda tanımlı olmak zorunda değil, bu numaralar
ekrandan elle girilebiliyor veya daha önceden hazırlanmış
bir excel dosyasından aktarılabiliyor.

SMS Durum Đzleme
Önceki Uygulama ;
Sorgulamalarda tarih aralığı ya da sorgulanacak mesajlar için
durum kısıtı verilemiyordu.
Yeni Uygulama ;
Artık bu ekranda görülmek için mesajlar için istenen kısıtlar
verilebiliyor, belli tarih aralığındaki mesajlar
seçilebiliyor.

SMS Sorgulama ile ilgili yukarıdaki eski ekranın geliştirilmiş
hali olan aşağıdaki ekranla birlikte daha detaylı kayıt izlenmesi
sağlanmıştır.

E-Posta/Đrtibat Bilgileri
Önceki Uygulama ;
Önceki sürümlerimizde, cari hesaplara ait e-posta
bilgileri, Cari E-Posta Tanımlamaları seçeneğinden
tanımlanıyordu. Seçenek, sadece Yardımcı Programlar
altındaki ilgili parametre işaretlenirse aktif oluyordu.
Bilgiler başka bir cari hesaba kopyalanamıyordu.

Yeni Uygulama ;
Mevcut seçenek, Cari Đrtibat Bilgileri olarak yenilendi.
Yeni ekranda bilgi girilecek alanların kapsamı
genişletildi.
Girilen irtibat bilgilerinin başka bir cari hesaba
taşınabilmesi sağlandı.
SMS/E-posta işlem seçimi yenilendi.
E-postanın yanısıra, cari hesap ile ilgili çeşitli iletişim
bilgileri de, herhangi bir parametreye bağlı olmaksızın aşağıdaki
bu yeni ekrandan girilebiliyor.
Girilen bilgiler, ekranda görülen Đrtibat Bilgilerini Taşı tuşuna
basarak başka bir cari hesaba kopyalanabiliyor.

Daha önce Diğer Bilgiler ve Dizayn olarak ikiye bölünmüş olan,
cari hesaba olay bazlı e-posta ve SMS gönderilmesiyle ilgili
tanımlamalar, Parametre Tanımlamaları sekmesinde birleştirildi.

