FERRAMENTA DE DISPARO DE TORPEDOS SMS VIA INTERNET
1.

LOGIN E SENHA - TESTE DA FERRAMENTA: para testar solicite orçamento e seu Login: http://torpedo.inf.br/sms

2. COMPRA DE CRÉDITOS:
Preços:
N° de SMS

Mínimo:500 1.000

1.500

2.000

3.000

5.000

30.000

80.000

Depósito

R$ 89,00

R$ 168,00

R$ 237,00

R$ 296,00

R$ 414,00

R$ 640,00

R$3.540,00

R$8.640,00

R$ / SMS

R$ 0,178

R$ 0,168

R$ 0,158

R$ 0,148

R$ 0,138

R$ 0,128

R$ 0,118

R$ 0,108

Créditos: 1 CRÉDITO = 1 TORPEDO SMS.
Isenção total de taxas: Somente compra de créditos. Não há obrigatoriedade de compra mensal. Não há taxa de inscrição.
Período de utilização: Não há limite. Você compra hoje e utiliza quando e conforme desejar.
Quantidades maiores: O valor por Torpedo SMS varia conforme o n° de destinatários de cada pacote podendo chegar a R$ 0,08 / Torpedo
SMS. Para pacotes maiores, solicitar orçamento pelo formulário http://torpedo.inf.br/sms

Cálculo do valor do depósito: Se você deseja um n° de Torpedos SMS diferente dos que constam na tabela acima, calcule seu
valor de depósito da seguinte forma: Multiplique o N° desejado de destinatários pelo preço “R$ / SMS” da coluna com N° de
SMS inferior mais próximo ao N° desejado. Exemplo: Fernanda deseja créditos para disparar 4.200 Torpedos SMS: 4.200 x
0,138 = 579,60. Fernanda deposita R$ 579,60 e no dia seguinte ela possuirá 4.200 créditos de Torpedos SMS disponíveis em
sua Ferramenta.
DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO:
Razão Social: Home Improvement Brasil Informação e Tecnologia Ltda. - CNPJ: 05.822.041/0001-87
Banco Bradesco n° 237 - Agência: 3195-0 - Conta: 1646-2
LIBERAÇÃO: Os créditos para envio de Torpedos SMS são liberados em até 1 dia útil após depósito bancário.

3. SITES
Apresentação da ferramenta: http://torpedo.inf.br/torpedo-web/
Acesso à Ferramenta/Área Restrita: http://enviar.torpedo.inf.br/

Empresa Torpedo: http://torpedo.inf.br/

4. MEIOS DE DISPARO: INTERNO OU VIA FERRAMENTA
Há duas opções para disparos de torpedos sms: a) a Torpedo pode realizar o disparo internamente – necessário solicitar
orçamento antes de agendar cada disparo ou; b) o próprio cliente pode utilizar a Ferramenta de Disparo bastando ter acesso
à Internet e créditos disponíveis.
5. COMPOSIÇÃO DA MENSAGEM
Corpo: Cada mensagem possui até 160 caracteres. Caso o campo da mensagem possua mais caracteres o sistema
concatenará as mensagens e o destinatário receberá o texto inteiro como se fosse uma única mensagem embora o sistema
tenha contabilizado cada uma das mensagens.
Acentuação: Nosso sistema permite envio de caracteres alfanuméricos e acentos. Para uso de alguns caracteres como “ç”
clique em “Unicode”. Note que ao utilizar “Unicode” o tamanho da mensagem aumentará além do número de caracteres
utilizado pois será inclusa a devida codificação.
Flash: ao utilizar essa opção sua mensagem será exibida por inteiro na tela do celular destinatário logo ao chegar e não ficará
registrada na caixa de entrada do aparelho celular.
Remetente: O remetente da mensagem pode ser: a) um número de celular de sua escolha, assim o destinatário poderá
responder sua mensagem ou b) um nome qualquer de até 11 caracteres podendo ser por exemplo um endereço de Internet.
6. FUNCIONALIDADES:
Agendamento: Antes de agendar um disparo transforme o horário pretendido para o horário do servidor que fica no canto
direito superior da tela. Agende o disparo utilizando o horário do servidor.
Conteúdo dinâmico: Ao carregar uma lista de destinatários em Excel, você poderá colocar informações específicas para cada
contato. A maior utilização desta função é para chamar cada pessoa pelo seu nome. Exemplo: pode-se carregar uma lista
com a coluna “nome” e a coluna “celular”, assim a mensagem poderá ser “Prezado (a) %nome%, informamos que ...”
Disparo em massa: Ao carregar uma planilha de Excel, use as células com formatação de texto, inclusive nas colunas que
contém números de celulares.
Relatório: Ao gerar um relatório em nosso Report Center, deixe os campos “remetente”e “destino” em branco e selecione o
check box “mostrar redes”. Preencha os campos das datas e horários considerando o horário do servidor que fica no canto
direito superior da tela.

