
Zařízení, které umožňuje odesílání krátkých textových zpráv (SMS) pomocí jednoduché aplikace v SECTRON 
CLOUD. Textové sdělení můžete poslat pomocí tří kliků. Můžete také vytvořit textové šablony, založit telefonní 
seznam s uživateli, skupiny uživatelů a využívat tak hromadné rozesílání zpráv. Výbornou funkcí je vytvoření 
jedné SMS šablony s proměnnými parametry a poslat tak každému klientovi jinou informaci.  

SECTRON SMS BRÁNA

Začněte posílat informační SMS a zvýšíte spokojenost svých zákazníků. Mobilní telefon je součástí každodenního 
života. Spotřebitelé používají telefon pro řešení svých radostí i starostí. Proč tedy ještě neposíláte SMS svým 
klientům?  

Kde se dá informační zpráva využít? No přeci v každém oboru. Například informujte klienty o:
• expedici objednaného zboží 
• stavu objednávky  
• stavu vyřízení reklamace 
• stavu opravy např. vašich hodinek 
• termínu kontroly u lékaře 
• včasném termínu kontroly vozidla na STK, nebo pravidelného servisu

K tomu, aby se vaše komunikace zlepšila nepotřebujete žádné složité řešení! Žádnou drahou bránu 
operátora. Stačí vám malá chytrá krabička SECTRON SMS BRÁNA.  



Zařízení zapojíte do napájení a vložíte SIM kartu s aktivovanou službou u operátora. Během několika kroků 
spárujete zařízení se službou SECTRON CLOUD a může využívat svou nově nainstalovanou SMS Bránu.  

• bez nutnosti instalace
• responzivní design - funguje i v mobilním telefonu

Výhody SMS BRÁNY

Snadná aktivace
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• slouží k odesílání SMS zpráv, odesílání zpráv je možné na jednotlivce, nebo využijete hromadného rozeslání 
pro neomezený počet lidí 

• funguje na bázi cloudové služby, takže je přístupná odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení s internetovým 
prohlížečem (telefon, tablet, notebook, PC) 

• lze vytvořit jednoduchý seznam kontaktů 
• vytváření textových šablon 
• uživatele lze řadit do skupin, a následně podle toho filtrovat 
• do textové zprávy lze vložit systém proměnných, které vám umožní napsat jednu zprávu pro celou skupinu 

uživatelů, avšak s jinými hodnotami (např. datem, termínem vyzvednutí zboží, číslem objednávky, atd.)  
• import kontaktů pomocí csv. souboru 
• rychlé vyhledávání 
• počítadlo znaků a automatické rozdělení SMS do více zpráv (pokud je překročen počet povolených znaků) 

Webová aplikace

Technické parametry

HARDWAROVÉ, ELEKTRICKÉ A MECHANICKÉ PARAMETRY

Doporučené napájecí napětí 12/24 V AC/DC

Maximální proudové zatížení 1 A

Spotřeba 1 W / 3.5 W (příjem / vysílání)

Anténa GSM kloubová anténa, zisk 2 dBi

Anténní konektor SMA(f )

Provozní teplota -20 °C až to +65 °C

Upevnění DIN lišta 35 mm

Rozměry 25 × 54 × 86 mm

Hmotnost 120 g

Typ SIM karty SIM

TECHNICKÉ PARAMETRY MODULU

Technologie 2G GSM / GPRS

Frekvenční pásma 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

Modulace GMSK

Vysílací výkon +33 dBm GSM850, GSM900

Vysílací výkon +30 dBm GSM1800, GSM1900

Interface USB 2.0 Full Speed, RS-232


