
Platforma SMS 
instrukcja obsługi

Zdigitalizuj swój świat z



Spis treści
1. Rejestracja i logowanie

2. Menu główne - nawigacja

3. Bramka do wysyłki pojedynczych SMSów

4. Tworzenie kampanii z pliku

5. Szablon do wysyłki SMSów

6. Masowa wysyłka SMSów

7. Doładowywanie konta

8. Wybór pakietu

9. Tworzenie kampanii



1. Rejestracja i logowanie
Wejdź na stronę https://sms.nextmobile.pl/sign-in/

Jeśli posiadasz już konto 
zaloguj się wpisując 
adres mailowy oraz hasło

Jeśli jesteś nowym 
użytkownikiem stwórz 
nowe konto klikając w 
przycisk 
„Zarejestruj się”



Tworzenie nowego konta
Wypełnij podświetlone na zielono komórki, następnie przepisz 
hasło z obrazka i zaznacz zgody.

Przepisz kod z obrazka

Zaznacz niezbędne zgody



Tworzenie nowego konta
Sprawdź swoją skrzynkę mailową i kliknij w link aktywacyjny, 
aby aktywować konto.

Jeśli nie otrzymałeś/aś maila 
aktywacyjnego kliknij, aby wysłać 
go ponownie 



Filtruj i przeglądaj swoje faktury

2. Menu główne - nawigacja

Zamawiaj i aktywuj wybrane 
przez siebie pakiety

Twórz szablony treści, aby 
ułatwić wysyłkę

Lista numerów z Twojej bazy, na 
które nie chcesz wysyłać 
wiadomości

Dodawaj kontakty ręcznie, 
przesyłaj pliki lub pobieraj 

Informacja o Twoich 
kampaniach w jednym miejscu

Nawiguj, kontroluj i wysyłaj 
kampanie 

Analizuj i pobieraj statystyki 
swoich kampanii

Zapoznaj się ze stawkami 
wysyłanych przez siebie SMSów

Edytuj ustawienia swojego konta 
(m.in. język, imię, nazwisko, 
adres)



3. Bramka do wysyłki pojedynczych 
SMSów
Masz możliwość 
wysłania 
jednorazowego 
SMSa do jednego 
wybranego 
odbiorcy. Aby to 
zrobić wejdź w 
zakładkę „Pulpit”.

ID Nadawcy – nazwa lub 
numer, który jest wyświetlany 
odbiorcy. Wypełniając pole ID 
Nadawcy należy wybrać 
nadawcę z dostępnej listy: 
Premium, Konkurs, 
Informacja, Info, SMS Info, 
System, Test, Nowość, 
Promocja, Okazja, Strona, 
Portal, Firma. Wpisanie innej 
nazwy w pole nadawcy niż 
podane na liście spowoduje 
błąd w wysyłce SMS.

Odbiorca – wpisz numer 
odbiorcy rozpoczynając 
od 48  

Miejsce na treść 
wiadomości  

Etykieta wiadomości –
możesz nazwać swoją 
kampanię



4. Wysyłanie kampanii z pliku

1. Wybierz kampanię, którą już 
kiedyś stworzyłeś

2. Wyślij w formie pliku wcześniej 
przygotowaną kampanię. Możesz 
pobrać do tego poniższy szablon.

Pobierz szablon Excela, 
aby ułatwić wysyłkę

Aby wysłać kampanię z pliku wejdź w zakładkę „Pulpit”. 
Masz dwie możliwe opcje wysyłki:



Szablon pozwala na stworzenie swojej bazy do wysyłki SMS. Wypełnij danymi 
tylko 3 pierwsze kolumny. Każdy klient  w oddzielnym wierszu.

5. Szablon do masowej wysyłki SMS

Wklej treść wiadomości, która 
będzie wyświetlać się odbiorcy

Wpisz numery telefonu odbiorców, na 
które ma być wysłana Twoja wiadomość. 
Pamiętaj o wpisaniu 48 przed każdym 
numerem! Każdy klient w oddzielnej 
komórce (jeden pod drugim)

Wpisz nazwę, jaka będzie 
wyświetlać się odbiorcy po 
otrzymaniu SMSa (z dostępnej 
listy)

Cztery ostatnie kolumny pozostaw puste



6. Wysyłanie kampanii z pliku
Po zatwierdzeniu wybranego przez siebie pliku z danymi niezbędnymi do wysyłki 
przydziel widocznym kolumnom ich nagłówki.

Wybierz z 
listy 
nagłówki 
pasujące do 
kolumn: 
ID Nadawcy, 
Numer 
docelowy, 
Wiadomość

Klikając przycisk 
„Oblicz szczegóły” 
możesz sprawdzić 

zbliżony koszt 
wysyłki kampanii



7. Doładowywanie konta
Waluta, w której 
dokonywany jest 
zakup to PLN

Aby doładować konto 
kliknij na ikonkę 
portfela

Wpisz kwotę 
doładowania

Informacja 
o Twoim saldzie

Wybieramy jedną z 
dostępnych metod 
płatności



8. Wybór pakietu
Wybierz interesującą Cię taryfę

Masz wystarczającą kwotę na 
koncie, aby aktywować Pakiet

Masz niewystarczającą kwotę na koncie, aby 
aktywować Pakiet. Kliknij w przycisk „Uzupełnij 
stan konta”, aby doładować konto lub postępuj 
zgonie z instrukcją doładowania konta z pkt. 7



9. Tworzenie kampanii

1. Wybierz ID 
nadawcy z dostępnej 
listy

2. Wybierz 
wiadomość z 
istniejących 

szablonów lub 
dodaj nowy 

szablon



9. Tworzenie kampanii – cd.

3. Konfiguracja 
odpowiedzi MO

4. Wybierz 
kategorie do jakiej 

mają być 
przypisani klienci 

kampanii lub 
stwórz nową 

kategorię

5. Zaprogramuj 
kampanie: wpisz 

opis kampanii, 
etykietę 

wiadomości. 
Pozwoli to na 

uporządkowanie 
Twoich wysyłek 6. Rozpocznij kampanię od razu 

lub ustaw termin jej realizacji 


