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Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr 

Η ζέζε καο σο πξσηνπφξνη ζηα καδηθά SMS, καο έρεη δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα 

θαηαζθεπάδνπκε πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο, φπσο ην ProSMS.gr. Τν ProSMS.gr 

είλαη κηα ειεθηξνληθή ππεξεζία απνζηνιήο καδηθψλ SMS ζε θηλεηά ηειέθσλα 

κέζσ Internet. Δίλαη κηα ππεξεζία, ε νπνία απεπζχλεηαη απνθιεηζηηθά ζε 

επαγγεικαηίεο, πξνζθέξνληαο κφλν κεγάιεο πνζφηεηεο SMS, θαη πςειήο 

πνηφηεηαο ππεξεζία, πνπ ζπλδπάδεηαη κε αληαγσληζηηθέο ηηκέο. Δίλαη έλαο 

κνληέξλνο, ελαιιαθηηθφο, άκεζνο θαη δηαθξηηηθφο ηξφπνο επηθνηλσλίαο. 

 

Τν ProSMS.gr απεπζχλεηαη ζε:  

 εηαηξίεο,  

 νξγαληζκνχο,  

 ζπιιφγνπο,  

 ζσκαηεία,  

 επαγγεικαηίεο ελ γέλεη, 

 ππνςήθηνπο βνπιεπηέο 

Δίλαη θαηάιιειν γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κε ζθνπφ φπσο ηελ: 

 ελεκέξσζε πειαηψλ /πξνκεζεπηψλ, 

 δηαθήκηζε πξντφλησλ, 

 ελεκέξσζε γηα δηνξγαλψζεηο/νκηιίεο,  

 πξνψζεζε πξνεθινγηθήο εθζηξαηείαο 

Η ππεξεζία ιφγσ ηνπ φηη βαζίδεηαη ζην Internet, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

ρξήζηεο ηεο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηή απφ θάζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή αξθεί 

λα  δηαζέηεη ζχλδεζε ζην Internet, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε εγθαηάζηαζε εηδηθνχ 

ινγηζκηθνχ.  

 

Δπηπξνζζέησο, ην ProSMS.gr πξνζθέξεη πξνρσξεκέλεο επηινγέο γηα θάζε 

απνζηνιή SMS . Απηέο νη επηινγέο πεξηιακβάλνπλ: 

1. ηε δπλαηφηεηα απνζηνιήο flash SMS, 

2. ηε δπλαηφηεηα αιιαγήο ηνπ απνζηνιέα σε κάθε SMS, 

3. ηε δπλαηφηεηα απνζηνιήο ελφο ή καδηθψλ SMS, ζε αξηζκνχο πνπ είλαη 

νξγαλσκέλνη θαη θαζνξηζκέλνη σο νκάδεο ηεο ππεξεζίαο,  

4. ηε δπλαηφηεηα άκεζεο απνζηνιήο ελφο ή καδηθψλ SMS, ζε αξηζκνχο πνπ 

είλαη απνζεθεπκέλνη ζε αξρεία, 

5. ηε δπλαηφηεηα απνζηνιήο πξνζσπνπνηεκέλσλ SMS, 

6. ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πξφηππσλ SMS, 

7. ηε δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ γηα κειινληηθέο απνζηνιέο SMS, 

8. ηε δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ επαλαιακβαλφκελσλ απνζηνιψλ, ζε 

θαζνξηζκέλα δηαζηήκαηα (π.ρ. Κάζε Παξαζθεπή ζηηο 5.00 κ.κ.). 

9. πιεξνθνξίεο γηα ηηο απνζηνιέο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηφζν ζπλνιηθά 

φζν θαη ζε επίπεδν SMS. 

 

Γηα λα εμαζθαιίζνπκε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηνπ ProSMS.gr, ην 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ καο είλαη πάληα δηαζέζηκν λα βνεζήζεη ζε θάζε αίηεκα, 

πξφβιεκα ή εξψηεζε. 
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Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία 

Η πξφζβαζε ζηελ ππεξεζία επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ζειίδαο εηζφδνπ. 

Πιεθηξνινγψληαο ζηνλ θπιινκεηξεηή (browser) ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

http://www.proSMS.gr νδεγείζηε ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο ππεξεζίαο. Μφιηο 

νδεγεζείηε ζε απηή, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ [Δηθφλα 1: Αξρηθή ζειίδα ππεξεζίαο 

www.proSMS.gr], εηζάγεηε ην λνχκεξν ηνπ θηλεηνχ ζαο ηειεθψλνπ ή ην e-mail 

ζαο θαη ην password πνπ ζαο δφζεθε θαηά ηελ εγγξαθή ζαο ζηελ ππεξεζία, ζηα 

αληίζηνηρα πεδία. 

 

Εηθόλα 1: Αξρηθή ζειίδα ππεξεζίαο www.proSMS.gr 

 

Νέν Password 

Σηε πεξίπησζε πνπ γηα θάπνην ιφγν ράζαηε ή μεράζεηε ην password πνπ ζαο 

δφζεθε ηε ζηηγκή ηεο εγγξαθή ζαο, κπνξείηε λα δεηήζεηε λέν επηιέγνληαο 

«Ξεράζαηε ην password», φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα [Δηθφλα 2: Ξεράζαηε ην 

password].  

 

 
Εηθόλα 2: Ξεράζαηε ην password 

 

Ακέζσο, νδεγείζηε ζε κία ζειίδα πνπ ζαο δεηά λα δειψζεηε ην e-mail ή ην θηλεηφ 

πνπ έρεηε δειψζεη θαηά ηελ εγγξαθή ζαο, θαη ζα ζαο ζηαιεί ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε πνπ έρεηε δειψζεη έλα λέν password. 

http://www.prosms.gr/
http://www.prosms.gr/
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Γεκηνπξγία λένπ ινγαξηαζκνχ 

Η δεκηνπξγία ελφο λένπ ινγαξηαζκνχ είλαη κία απιή δηαδηθαζία πνπ γίλεηαη απφ 

εζάο. Τν κφλν πνπ ρξεηάδεηαη λα θάλεηε είλαη λα ζπκπιεξψζεηε κία απιή θφξκα 

κε φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία.   

 

Απφ ηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ ProSMS.gr, φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ [Δηθφλα 1: 

Αξρηθή ζειίδα ππεξεζίαο www.proSMS.gr], επηιέγεηε ην «Νένο Φξήζηεο» θαη 

νδεγείζηε ζηελ ζειίδα πνπ ζαο δεηά λα ζπκπιεξψζεηε φια ηα απαξαίηεηα 

ζηνηρεία. Τα ζηνηρεία πνπ ρξεηάδεηαη λα ζπκπιεξψζεηε, φπσο παξνπζηάδεηαη θαη 

ζηελ [Δηθφλα 3: Γεκηνπξγία λένπ ινγαξηαζκνχ], είλαη: 

1. ην λνχκεξν ηνπ θηλεηνχ ζαο ηειεθψλνπ,  

2. ε ειεθηξνληθή ζαο δηεχζπλζε e-mail, 

3. θαη ηέινο, αθνχ δηαβάζεηε ηνπο φξνπο ρξήζεο, επηιέμηε ην θνπηάθη πνπ 

βξίζθεηαη κπξνζηά απφ ην «Έρσ δηαβάζεη θαη απνδέρνκαη ηνπο φξνπο 

ρξήζεο» θαη παηήζηε «Sign Up»  

 

Η δηαδηθαζία νινθιεξψζεθε θαη ακέζσο ζα ιάβεηε ζην θηλεηφ ζαο ηειέθσλν, έλα 

SMS, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη έλα password (θσδηθφ). Τν password απηφ ζα ην 

ρξεζηκνπνηήζεηε γηα ηελ είζνδφ ζαο ζηελ ππεξεζία. 

 

 
Εηθόλα 3: Δεκηνπξγία λένπ ινγαξηαζκνύ 

       

 



Οδεγφο ρξήζεο ηνπ Prosms.gr 

Prosms.gr  http://www.prosms.gr  

PROSMS Copyright 2010 Cytech Ltd 
6/32 

 

Φξήζε ηεο ππεξεζίαο – Γπλαηφηεηεο  

Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζα θάλεηε login ζηελ ππεξεζία κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε 

φιεο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ζαο παξέρεη φπσο παξνπζηάδνληαη θαη ζηελ [Δηθφλα 4: 

Καηάζηαζε ινγαξηαζκνχ]. Με κηα πξψηε καηηά κπνξείηε λα δείηε ηελ θαηάζηαζε 

ηνπ ινγαξηαζκνχ ζαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο ξπζκίζεηο ζαο, ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο 

απνζηνιέο ζαο, θαη ην ζχλνιν ησλ αγνξψλ πνπ έρεηε πξαγκαηνπνηήζεη.  

 

Εηθόλα 4: Καηάζηαζε ινγαξηαζκνύ 

 

Απφ ηε ζειίδα απηή έρεηε ηηο αθφινπζεο δπλαηφηεηεο: 

 SMS / Επαθέο: Απφ εδψ δηαρεηξίδεζηε ηηο απνζηνιέο ζαο, ηηο επαθέο θαη 

ηηο νκάδεο επαθψλ πνπ ζέιεηε λα απνζηείιεηε ηα SMS ζαο, θαζψο θαη ηε 

δεκηνπξγία θαη απνζήθεπζε SMS σο πξφηππα γηα κεηέπεηηα ρξήζε  
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 Ιζηνξηθό / Επηινγέο: Παξνπζηάδεη ην ηζηνξηθφ ησλ απνζηνιψλ ζαο θαη 

ζαο επηηξέπεη λα θαζνξίζεηε θάπνηεο επηινγέο 

 Πιεξνθνξίεο: Πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ππεξεζία, θαη έηνηκεο 

εξσηναπαληήζεηο πνπ κπνξείηε λα δηαβάζεηε ζε πεξίπησζε πνπ έρεηε 

θάπνηεο απνξίεο 

 Σηκνθαηάινγνο: Μπνξείηε λα δείηε ηηο ηηκέο γηα δηάθνξεο πνζφηεηεο SMS 

θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ζαο, λα επηιέμεηε πνηα ζα αγνξάζεηε 

SMS / Επαθέο 

Απφ ηελ θαηεγνξία απηή κπνξείηε λα δηαρεηξηζηείηε ηηο απνζηνιέο ζαο, ηηο επαθέο 

θαη ηηο νκάδεο επαθψλ πνπ ζέιεηε λα απνζηείιεηε ηα SMS ζαο, θαζψο θαη ηε 

δεκηνπξγία θαη απνζήθεπζε SMS σο πξφηππα γηα κεηέπεηηα ρξήζε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα νη δπλαηφηεηεο πνπ έρεηε είλαη: 

 Απνζηνιή SMS: Να απνζηείιεηε απιά,  καδηθά θαη άκεζα SMS 

 Επαθέο, νκάδεο & πξόηππα: Να δεκηνπξγήζεηε θαη λα δηαρεηξηζηείηε 

επαθέο θαη νκάδεο επαθψλ θαζψο θαη πξφηππα SMS  

 Πξνγξακκαηηζκέλα: Να πξνγξακκαηίζεηε απνζηνιέο απιψλ, καδηθψλ θαη 

άκεζσλ SMS 

 

Απνζηνιή SMS 

Απφ ηελ θαηεγνξία απηή κπνξείηε λα ζηείιεηε, απιά, καδηθά θαη άκεζα SMS. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ απνζηνιή SMS είλαη λα έρεηε πξαγκαηνπνηήζεη 

ηελ αγνξά ελφο απφ ηα παθέηα SMS πνπ παξέρνληαη απφ ηελ ππεξεζία.  

Μαδηθά SMS 

Μφιηο κεηαθεξζνχλ ηα SMS ζην ινγαξηαζκφ ζαο, είζηε έηνηκνη γηα λα μεθηλήζεηε 

ηηο απνζηνιέο ζαο, φπσο κπνξείηε λα δείηε θαη ζηελ Δηθφλα 5: Απνζηνιή καδηθνχ 

SMS. 
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Εηθόλα 5: Απνζηνιή καδηθνύ SMS 

 

Τα βαζηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξψζεηε είλαη : 

1. Απνζηνιέαο: Απφ εδψ νξίδεηε πνηνο ζέιεηε λα είλαη ν απνζηνιέαο.  Αξρηθά 

εκθαλίδεηαη ν αξηζκφο ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ πνπ έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη 

γηα ηελ εγγξαθή ζαο. Μπνξείηε φκσο λα πξνζζέζεηε φηη ζέιεηε, αξθεί λα 

είλαη ζηα ιαηηληθά. Αλ ρξεζηκνπνηήζεηε γξάκκαηα ζα πξέπεη λα γξάςεηε 

«EPITHETO» θαη φρη «ΔΠΙΘΔΤΟ». Μπνξεί λα είλαη κέρξη 11 ιαηηληθνχο 

ραξαθηήξεο. Τέινο κπνξείηε λα νξίζεηε απφ ηελ αξρή ζηελ θαηεγνξία 

Ιζηνξηθφ/Δπηινγέο Δπηινγέο, ην φλνκα πνπ ζέιεηε λα θαίλεηαη ζηνλ 

Απνζηνιέα 

2. Πξνο: Απφ εδψ επηιέγεηε ηελ νκάδα επαθψλ πνπ ζέιεηε λα απνζηείιεηε ην 

κήλπκα ζαο.  

3. Μήλπκα: Τέινο, εδψ πιεθηξνινγείηαη ην κήλπκα πνπ ζέιεηε λα 

απνζηείιεηε. Τν κήλπκα κπνξεί λα είλαη κέρξη 300 ραξαθηήξεο 

 

Οη ζπκβνιηζκνί « » θαη « » ζαο ελεκεξψλνπλ γηα ην αλ έρεηε ζπκπιεξψζεη 

ζσζηά ή ιάζνο ην εθάζηνηε πεδίν θαη ζπγθεθξηκέλα, ν κελ « » φηη ην πεδίν έρεη 

ζπκπιεξσζεί ζσζηά θαη ν δε « » φηη ην πεδίν δελ έρεη ζπκπιεξσζεί ζσζηά. Έλα 

παξάδεηγκα παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ πξνεγνχκελε εηθφλα φπνπ ζην «Πξνο» δελ 

έρεη επηιεγεί ε νκάδα. Μφιηο επηιέμεηε ηελ νκάδα πνπ ζέιεηε λα απνζηείιεηε ην 

SMS, φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ [Δηθφλα 7: Τειηθφ βήκα πξηλ ηελ απνζηνιή],  
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ην « » ζα γίλεη « » πνπ ζεκαίλεη φηη κπνξείηε λα ζπλερίζεηε ζην επφκελν βήκα 

πνπ είλαη ην θείκελν ηεο απνζηνιήο.  

 

Η πεξηνρή πνπ γίλεηαη ε πιεθηξνιφγεζε ηνπ κελχκαηνο δηαζέηεη ζην πάλσ κέξνο  

έλα κελνχ επηινγψλ, φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ [Δηθφλα 6: Πεξηνρή ζχληαμεο 

ελφο SMS]. 

 

 
Εηθόλα 6: Πεξηνρή ζύληαμεο ελόο SMS 

 

 

Τν κελνχ απηφ ζαο πξνζθέξεη ηα εμήο εξγαιεία: 

1. ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο θεηκέλσλ πνπ έρεηε ζπληάμεη παιαηφηεξα θαη ηα 

έρεηε απνζεθεχζεη σο «Πξφηππα» κέζσ ηεο ιίζηαο , 

2. ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο εηδηθψλ πεδίσλ πνπ πεξηέρνπλ πξνζσπηθά ζηνηρεία 

ησλ παξαιεπηψλ, γηα ηελ απνζηνιή πξνζσπνπνηεκέλσλ κελπκάησλ κέζσ 

ηεο ιίζηαο , 

3. ηε δπλαηφηεηα πξνεπηζθφπεζεο ησλ πέληε πξψησλ πξνζσπνπνηεκέλσλ 

κελπκάησλ κέζσ ηεο επηινγήο ,  

4. ηε δπλαηφηεηα απνζηνιήο ηνπ SMS σο αιιεινπρία κέζσ ηεο επηινγήο , 

5. ηε δπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ ηεο κνξθήο ηνπ θεηκέλνπ ηνπ SMS κέζσ ηεο 

ιίζηαο  

 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ παξαπάλσ εξγαιείσλ 

κπνξείηε λα βξείηε ζηηο ελφηεηεο «Πξφηππα», «Πξνζσπνπνηεκέλα SMS» θαη 

«Δπηινγέο» αληίζηνηρα. 

 

Σην θάησ κέξνο ηεο πεξηνρήο πνπ γίλεηαη ε πιεθηξνιφγεζε ηνπ κελχκαηνο 

ππάξρεη ε έλδεημε «(...) ιέμεηο, (...) ραξαθηήξεο, (...) κελχκαηα, (…)  κέλνπλ», ε 

νπνία ζαο ελεκεξψλεη γηα ην πφζεο ιέμεηο, πφζνη ραξαθηήξεο θαη πφζα κελχκαηα 

είλαη ην θείκελν πνπ έρεηε γξάςεη, θαζψο θαη πφζνη ραξαθηήξεο απνκέλνπλ. Σαο 

ζπκβνπιεχνπκε λα  απνθχγεηε λα θάλεηε «Αληηγξαθή»+«Δπηθφιιεζε» απφ αξρεία 

θεηκέλνπ. Τν θείκελν ηνπ κελχκαηνο, ζα πξέπεη λα πιεθηξνινγείηαη εληφο ηνπ 

πιαηζίνπ «Μήλπκα».  
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Εηθόλα 7: Σειηθό βήκα πξηλ ηελ απνζηνιή 

 

 

Μφιηο ηειεηψζεη θαη ε ζχληαμε ηνπ θεηκέλνπ ζαο, επηιέγεηε «Απνζηνιή» θαη ε 

δηαδηθαζία έρεη νινθιεξσζεί (ζην «Ιζηνξηθό/Επηινγέο» ζα βξείηε ην ηζηνξηθφ 

ησλ απνζηνιψλ ζαο). 

 

Δλαιιαθηηθά κπνξείηε λα πξνγξακκαηίζεηε ηελ απνζηνιή ζαο επηιέγνληαο ην 

θνπκπί «Πξνγξακκαηηζκφο», φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ ελφηεηα 

πξνγξακκαηηζκφο «Πξνγξακκαηηζκέλα». 

Απιό SMS 

Η Γηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεηε γηα ηελ απνζηνιή ελφο απινχ SMS είλαη 

ίδηα κε απηή ηνπ καδηθνχ SMS. 

 

Άκεζα SMS 

Τα «Άκεζα SMS» είλαη έλαο εηδηθφο κεραληζκφο απνζηνιήο καδηθψλ SMS, θαη έρεη 

σο βαζηθφ ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ πξνεηνηκαζίαο ηεο απνζηνιήο. 

Σπγθεθξηκέλα, ηα «Άκεζα SMS» ζαο πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα απνζηνιήο 

καδηθψλ κελπκάησλ απεπζείαο ζε παξαιήπηεο πνπ έρεηε απνζεθεχζεη ζε θάπνην 

αξρείν, ρσξίο ηελ πξνζζήθε απηψλ ησλ παξαιεπηψλ ζηηο επαθέο ζαο ή ηε 

δεκηνπξγία θάπνηαο νκάδαο επαθψλ. Τν αξρείν κπνξεί λα είλαη MS Excel 97-2003 



Οδεγφο ρξήζεο ηνπ Prosms.gr 

Prosms.gr  http://www.prosms.gr  

PROSMS Copyright 2010 Cytech Ltd 
11/32 

 

θαη 2007, MS Word 97-2003 θαη 2007, OpenOffice Spreadsheet θαη Text αξρείν, 

ηεο κνξθήο CSV ή TXT. Γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ επαθψλ ηνπ αξρείνπ ζαο 

θαιφ είλαη ζηελ πξψηε γξακκή ηνπ αξρείνπ λα νλνκάζεηε ηηο ζηήιεο ψζηε λα 

πεξηέρεη ηα νλφκαηα ησλ πεδίσλ.  

 

Η δηαδηθαζία απνζηνιήο ελφο άκεζνπ SMS μεθηλάεη κε ηελ ππνβνιή ηνπ αξρείνπ 

ησλ παξαιεπηψλ ζηελ ππεξεζία ή ηελ επηινγή θάπνηνπ παιαηφηεξνπ [Δηθφλα 8: 

Υπνβνιή ηνπ αξρείνπ επαθψλ] θαη ηελ αληηζηνίρηζε ησλ ζηειψλ ηνπ αξρείνπ κε ηα 

πεδία ηεο ππεξεζίαο [Δηθφλα 9: Αληηζηνίρηζε ησλ ζηειψλ ηνπ αξρείνπ]. Η 

δηαδηθαζία απηή είλαη αλάινγε κε απηή ηεο πξνζζήθεο αξρείνπ επαθψλ ζε κηα 

νκάδα εξγαζίαο θαη πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ηελ ελφηεηα «Οκάδεο επαθψλ». 

 

 
Εηθόλα 8: Τπνβνιή ηνπ αξρείνπ επαθώλ 
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Εηθόλα 9: Αληηζηνίρηζε ηωλ ζηειώλ ηνπ αξρείνπ 

 

 

Μφιηο νινθιεξσζεί ε παξαπάλσ δηαδηθαζία, ζα νδεγεζείηε ζηε ζειίδα, φπνπ ζα 

πξέπεη λα ζπληάμεηε ην θείκελν ηνπ κελχκαηνο, φπσο γίλεηαη ζηελ πεξίπησζε 

απνζηνιήο ελφο καδηθνχ SMS (Δηθφλα 10: Τειηθφ βήκα πξηλ ηελ απνζηνιή). Καηά 

ηελ ππνβνιή ελνο αξρείνπ, ε ππεξεζία πξαγκαηνπνηεί έλαλ γξήγνξν έιεγρν ηεο 

νξζφηεηαο ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ ησλ επαθψλ. Έσο φηνπ νινθιεξσζεί ν 

έιεγρνο, ζην πεδίν «Πξνο» ζα βιέπεηε ηελ έλδεημε «Δπεμεξγαζία επαθψλ ζε 

εμέιημε ...», σζηφζν ζα κπνξείηε ελησκεηαμχ λα ζπληάζζεηε ην θείκελν ηνπ 

κελχκαηνο πνπ ζέιεηε λα ζηείιεηε. Μφιηο νινθιεξσζεί ν έιεγρνο, ζα εκθαληζηεί  

ζην πεδίν «Πξνο» ην ζχλνιν ησλ επαθψλ πνπ βξέζεθαλ ζην αξρείν θαζψο θαη ν 

αξηζκφο ησλ επαθψλ πνπ απέηπραλ ζηνλ έιεγρν.  
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Εηθόλα 10: Σειηθό βήκα πξηλ ηελ απνζηνιή 

 

 

Παξά ηελ εθηέιεζε ηνπ παξαπάλσ ειέγρνπ, θάπνηεο απφ ηηο επαθέο πνπ πέξαζαλ 

επηηπρψο πηζαλψο λα πεξηέρνπλ αθφκα νξηζκέλα ιάζε. Γηα ην ιφγν απηφ ε 

ππεξεζία ζαο έρεη εκθαλίζεη θάησ απφ ην πεδίν «Πξνο» ηελ επηινγή «Γηεμνδηθφο 

έιεγρνο επαθψλ». Η εθηέιεζε ελφο δηεμνδηθνχ ειέγρνπ ζαο εγγπάηαη απφιπηα ηελ 

νξζφηεηα ησλ επαθψλ ζαο, ελδέρεηαη φκσο λα δηαξθέζεη αξθεηφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα, αλάινγα ην πιήζνο ην επαθψλ πνπ ζα ειεγρζνχλ. Ωζηφζν, δελ είλαη 

απαξαίηεην λα θάλεηε δηεμνδηθφ έιεγρν ησλ επαθψλ ζαο εθφζνλ απηφο εθηειείηαη 

απηφκαηα απφ ηελ ππεξεζία πξηλ ηελ απνζηνιή ηνπ κελχκαηνο. Η απνζηνιή  ζα 

νινθιεξσζεί κνλάρα γηα ηηο επαθέο πνπ έρνπλ πεξάζεη επηηπρψο ην δηεμνδηθφ 

έιεγρν. 

 

Πξνζωπνπνηεκέλα SMS 

Τα πξνζσπνπνηεκέλα SMS επηηξέπνπλ ηελ απνθπγή απνζηνιήο απξφζσπσλ 

καδηθψλ SMS, αθνχ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απεπζπλζείηε ζε θάζε παξαιήπηε 

κε ην φλνκα ηνπ. Σε θάζε απνζηνιή απινχ, καδηθνχ ή άκεζνπ SMS ην θείκελν ηνπ 

κελχκαηνο κπνξεί είηε λα είλαη ην ίδην γηα φινπο ηνπο παξαιήπηεο είηε λα αιιάδεη 

απηφκαηα γηα θάζε παξαιήπηε μερσξηζηά. Τα κελχκαηα φπνπ ην θείκελν αιιάδεη 

απηφκαηα γηα θάζε παξαιήπηε, νλνκάδνληαη πξνζωπνπνηεκέλα SMS θαη 
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δεκηνπξγνχληαη κε ηελ εηζαγσγή νξηζκέλσλ εηδηθψλ πεδίσλ κέζα ζην θείκελφ 

ηνπο, ηα νπνία πεξηέρνπλ ηηο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ θάζε παξαιήπηε. 

 

Γηα λα εηζάγεηε έλα εηδηθφ πεδίν ζην κήλπκα αξθεί λα ηνπνζεηήζεηε ην δείθηε ηνπ 

πνληηθηνχ ζην ζεκείν πνπ ζέιεηε λα γίλεη ε εηζαγσγή θαη λα επηιέμεηε έλα ή 

πεξηζζφηεξα πξνζσπνπνηεκέλα πεδία απφ ηε ιίζηα  πνπ βξίζθεηαη ζην 

κελνχ ηεο πεξηνρήο πνπ πιεθηξνινγείηε ην κήλπκα, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ 

[Δηθφλα 11: Γεκηνπξγία πξνζσπνπνηεκέλνπ κελχκαηνο]. Ακέζσο κεηά ηελ επηινγή 

ηνπ πεδίνπ ζα πξνζηεζεί ζην θείκελν ηνπ κελχκαηνο κηα ιέμε ηεο κνξθήο 

${Όλνκα Πεδίνπ}. Η ιέμε απηή ζα αληηθαηαζηαζεί απηφκαηα απφ ηελ ππεξεζία 

θαηά ηελ απνζηνιή ηνπ κελχκαηνο κε ηελ αληίζηνηρε πξνζσπηθή πιεξνθνξία ηνπ 

θάζε παξαιήπηε. 

 

 
Εηθόλα 11: Δεκηνπξγία πξνζωπνπνηεκέλνπ κελύκαηνο 

 

Γηα παξάδεηγκα, έζησ φηη ζέιεηε λα απνζηείιεηε ην επρεηήξην κήλπκα «Υξόληα 

πνιιά !!!»  ζην Γηάλλε θαη ηε Μαξία, εηζάγνληαο κέζα ζην κήλπκα ην φλνκα ηνπο 

(ζηελ θιεηηθή πηψζε). Μφιηο εηζάγεηε ην πεδίν «Όλνκα (Κιεηηθή)» απφ ηε 

δηαζέζηκε ιίζηα , ην κήλπκα ζα γίλεη «Υξόληα πνιιά ${vname} !!!». 

Απνζηέιινληαο ην κήλπκα, ν Γηάλλεο ζα ιάβεη «Υξόληα πνιιά Γηάλλε !!!» θαη ε 

Μαξία «Υξόληα πνιιά Μαξία !!!». 
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Καηά ηελ απνζηνιή πξνζσπνπνηεκέλσλ κελπκάησλ ζα πξέπεη λα είζαζηε ζίγνπξνη 

νηη έρεηε απνζεθεχζεη ηελ αληίζηνηρε πξνζσπηθή πιεξνθνξία πνπ ζέιεηε λα 

εηζάγεηε ζην κήλπκα. Έζησ φηη ζην παξάδεηγκα πνπ πξναλαθέξακε, δελ ππήξρε ε 

πιεξνθνξία φηη νη παξαιήπηεο είραλ νλφκαηα Γηάλλεο θαη Μαξία, ηφηε ην πεδίν 

${vname} ζα αληηθαζηζηφληαλ κε θελή ηηκή θαη ην κήλπκα πνπ ζα έθηαλε ζα ήηαλ 

«Υξόληα πνιιά !!!». Σαο πξνηείλνπκε ινηπφλ, θαηά ηελ εηζαγσγή ησλ επαθψλ 

ζαο ζηελ ππεξεζία, λα εηζάγεηε γηα θάζε επαθή φιεο ηηο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο 

πνπ ζεσξείηε φηη κπνξεί λα ζαο ρξεζηκεχζνπλ αξγφηεξα. 

 

Πξνεπηζθόπεζε: Δπηπιένλ, ζην κελνχ ηεο πεξηνρήο πνπ πιεθηξνινγείηε ην 

κήλπκα ζα βξείηε ηελ επηινγή πξνεπηζθφπεζεο  ησλ πέληε πξψησλ πνπ ζα 

απνζηαινχλ, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ [Δηθφλα 12: Πξνεπηζθφπεζε 

πξνζσπνπνηεκέλνπ κελχκαηνο], ψζηε λα δηαπηζηψζεηε εάλ νη επαθέο ζαο έρνπλ 

ηα ζηνηρεία πνπ έρεηε εηζάγεη ζην κήλπκα. 

 

 
Εηθόλα 12: Πξνεπηζθόπεζε πξνζωπνπνηεκέλνπ κελύκαηνο 

 

 

Καηά ηελ απνζηνιή πξνζσπνπνηεκέλσλ κελπκάησλ ζα πξέπεη λα δψζεηε ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ζηνλ αξηζκφ ησλ ραξαθηήξσλ πνπ έρεη ην κήλπκα. Όηαλ εηνηκάδεηε έλα 

πξνζσπνπνηεκέλν κήλπκα ζην θείκελν πξνζζέηεηε ην πεδίν πνπ ζέιεηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε, δειαδή ην ${vname}. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ην κήλπκα πνπ έρεηε 

πξνεηνηκάζεη έρεη ηε κνξθή “Φξφληα πνιιά ${vname}”. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 
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ραξαθηήξσλ πνπ έρεη ππνινγίζεη ν κεηξεηήο, ζηεξίδεηαη ζην κήλπκα “Φξφληα 

πνιιά ${vname}” θαη φρη ζηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ηειηθήο ηηκήο ηνπ πεδίνπ 

${vname}”. Έηζη παξαηεξνχκε φηη εάλ εηζάγεηε έλα εηδηθφ πεδίν ζην θείκελν ηνπ 

κελχκαηνο, ηφηε ζην κεηξεηή ησλ ραξαθηήξσλ ζα πξνζηεζεί ν αξηζκφο ησλ 

ραξαθηήξσλ ηνπ πεδίνπ θαη φρη ν αξηζκφο ησλ ραξαθηήξσλ ηεο ηηκήο ηνπ πεδίνπ. 

Γηα παξάδεηγκα, εάλ ην κήλπκα πνπ έρεηε ζπληάμεη πεξηέρεη 150 ραξαθηήξεο θαη 

εηζάγεηε ην πεδίν «Όλνκα (Κιεηηθή)», ν κεηξεηήο ζα απμεζεί θαηά 10 

ραξαθηήξεο, δειαδή φζνπο ραξαθηήξεο έρεη ε ιέμε ${vname} πνπ ζα πξνζηεζεί 

ζην θείκελν (ην ζχκβνιν { είλαη 2 ραξαθηήξεο). Έηζη ε λέα ηηκή ηνπ κεηξεηή είλαη 

160 ραξαθηήξεο, νπφηε ην κήλπκα θαλνληθά ζα έπξεπε λα ρξεσζεί σο 1 SMS, 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα «Δπηινγέο». Ωζηφζν, θαηά ηελ απνζηνιή ηνπ 

κελχκαηνο ε ιέμε ${vname} ζα αληηθαηαζηαζεί κε ην φλνκα ηνπ παξαιήπηε, ην 

νπνίν κπνξεί λα έρεη παξαπάλσ απφ 10 ραξαθηήξεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζηελ 

πεξίπησζε απηή ην κήλπκα ζα έρεη πάλσ απφ 160 ραξαθηήξεο θαη ζα ρξεσζεί σο 2 

SMS γηα ηηο επαθέο κε φλνκα κεγαιχηεξν απφ 10 ραξαθηήξεο θαη σο 1 SMS γηα 

φζνπο έρνπλ φλνκα κηθξφηεξν απφ 10 ραξαθηήξεο. 

 

Επαθέο, νκάδεο & πξόηππα 

Επαθέο 

Οη επαθέο ζαο επηηξέπνπλ λα απνζεθεχζεηε ζηελ ππεξεζία κηα ιίζηα κε θηλεηά 

ηειέθσλα ψζηε λα ηα έρεηε άκεζα δηαζέζηκα θαηά ηελ απνζηνιή ελφο κελχκαηνο, 

ρσξίο λα ρξεηάδεηαη θάζε θνξά λα θάλεηε θαηαρψξεζε.  Οη επαθέο, εθηφο απφ ην 

θηλεηφ ηειέθσλν, κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ επηπιένλ πιεξνθνξία πνπ ζαο 

δηεπθνιχλεη ζηελ νξγάλσζή ηνπο. Η πιεξνθνξία απηή είλαη ην φλνκα, ην επψλπκν 

θαη νη εκεξνκελίεο γέλλεζεο θαη ενξηήο ησλ επαθψλ ζαο. Δθηφο φκσο απφ ηελ 

παξαπάλσ πξνθαζνξηζκέλε πιεξνθνξία, ε ππεξεζία ζαο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα απνζεθεχζεηε πεδία ηεο επηινγήο ζαο γηα θάζε επαθή.  

 

Γηα λα πξνζζέζεηε κηα λέα επαθή ζα πξέπεη αξρηθά λα κεηαβείηε ζηελ θαηεγνξία 

«Δπαθέο», φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ [Δηθφλα 13: Πξνζζήθε λέαο επαθήο], λα 

πξνζζέζεηε ην θηλεηφ ηνπ ρξήζηε θαη νπνηαδήπνηε επηπιένλ πιεξνθνξία ζέιεηε 

θαη λα παηήζεηε ην θνπκπί πξνζζήθε. Γηα λα εηζάγεηε έλα πεδίν επηινγήο αξθεί λα 

επηιέμεηε «Πξνζζήθε λένπ».  
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Εηθόλα 13: Πξνζζήθε λέαο επαθήο 

 

Σε πεξίπησζε πνπ ζέιεηε λα αλαλεψζεηε ηα ζηνηρεία κίαο επαθήο, πξέπεη λα 

δηαιέμεηε κία επαθή απφ ηε ιίζηα ησλ επαθψλ ζαο. Ακέζσο ε επαθή 

παξνπζηάδεηαη ζηελ επεμεξγαζία επαθήο θαη απφ εθεί κπνξείηε λα αλαλεψζεηε ηα 

ζηνηρεία ηεο, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ [Δηθφλα 14: Δπεμεξγαζίαο επαθήο].  

 

 
Εηθόλα 14: Επεμεξγαζίαο επαθήο 
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Οκάδεο επαθώλ 

Η δηαδηθαζία εηζαγσγήο ησλ επαθψλ ζαο έρεη σο εμήο: Δπηιέγεηε «Οκάδεο 

Δπαθψλ», δίλεηαη έλα φλνκα ζηελ νκάδα ζαο (ην νπνίν λα ζαο βνεζάεη λα 

ζπκάζηε ηηο επαθέο πνπ πεξηιακβάλεη ε θάζε νκάδα π.ρ. «Δλδηαθεξφκελνη 

εθδειψζεσλ BarX») θαη παηήζηε «Πξνζζήθε νκάδαο». 

 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ δεκηνπξγήζεθε ε νκάδα επαθψλ ακέζσο εκθαλίδεηαη εληφο ηνπ 

πιαηζίνπ «Οκάδεο» θαη πεξηέρεη «0 επαθέο», ελψ παξάιιεια ην ζχζηεκα ζαο 

ελεκεξψλεη φηη ε νκάδα δεκηνπξγήζεθε επηηπρψο, φπσο κπνξείηε λα δείηε θαη ζηελ 

[Δηθφλα 15: Γεκηνπξγία Οκάδαο Δπαθψλ]. Δπηιέμηε ηελ νκάδα ζαο (έηζη ψζηε ην 

ρξψκα ηνπ θφληνπ ηεο λα ζθνπξχλεη), θαη παηήζηε «Δπεμεξγαζία Οκάδαο». 

 

 
Εηθόλα 15: Δεκηνπξγία Οκάδαο Επαθώλ 

 

Γηα λα εηζάγεηε ηηο επαθέο ζαο ζηελ ππεξεζία ζα πξέπεη αξρηθά λα επηιέμεηε ην 

θνπκπί «Αλαδήηεζε»/«Browse» θαη λα αλαδεηήζεηε ην αξρείν κε ηηο επαθέο ζαο. 

Σην πεδίν πνπ βξίζθεηαη αξηζηεξά απφ ην «Αλαδήηεζε»/«Browse» έρεη εκθαληζηεί 

ηψξα κηα δηαδξνκή ηνπ ηχπνπ “C:\Τα έγγξαθά κνπ\Epafes\ 

EndiaferomenoiBarX.txt”, δείρλνληάο ζαο ηε δηαδξνκή πνπ αθνινπζήζεθε γηα λα 

βξεζεί ην ελ ιφγσ αξρείν [Δηθφλα 16: Πξνζζήθε αξρείνπ επαθψλ]. 

 

Τν αξρείν κπνξεί λα είλαη MS Excel 97-2003 θαη 2007, MS Word 97-2003 θαη 

2007, OpenOffice Spreadsheet θαη Text αξρείν, ηεο κνξθήο CSV ή TXT. Γηα ηελ 

θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ επαθψλ ηνπ αξρείνπ ζαο θαιφ είλαη ζηελ πξψηε γξακκή 

ηνπ αξρείνπ λα νλνκάζεηε ηηο ζηήιεο ψζηε λα πεξηέρεη ηα νλφκαηα ησλ πεδίσλ. 

 

Σηε ζπλέρεηα, επηιέμηε ζην «Κσδηθνπνίεζε αξρείνπ»/«File encoding» ηελ 

θσδηθνπνίεζε ηνπ αξρείνπ ζαο [Δηθφλα 16: Πξνζζήθε αξρείνπ επαθψλ]. Τν βήκα 

απηφ απαηηείηαη κνλάρα γηα απιά αξρεία θεηκέλνπ (.txt) θαη γηα αξρεία 

«Οξηνζεηεκέλα κε θφκκαηα» (.csv). 

 

Τέινο, εάλ ην αξρείν ησλ επαθψλ πνπ ζέιεηε λα ππνβάιιεηε ζηελ ππεξεζία 

πεξηέρεη ζηελ πξψηε γξακκή ηα νλφκαηα ησλ ζηειψλ, ηφηε ζα πξέπεη λα επηιέμεηε 

ηελ αληίζηνηρε επηινγή. 
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Εηθόλα 16: Πξνζζήθε αξρείνπ επαθώλ 

 

Παηψληαο ην «Γνθηκή αξρείνπ», ε ππεξεζία ζα ζαο εκθαλίζεη έλα πίλαθα κε ηηο 

πέληε πξψηεο γξακκέο ηνπ αξρείνπ πνπ ππνβάιιαηε (Δηθφλα 17: Αληηζηνίρηζε 

ζηειψλ αξρείνπ επαθψλ). Τν πξψην θειί ζε θάζε ζηήιε πεξηέρεη κηα ιίζηα κε ηα 

πεδία «Όλνκα»/«Name», «Όλνκα (Κιεηηθή)»/«Name (Vocative)», 

«Επώλπκν»/«Surname»,«Επώλπκν (Κιεηηθή)»/«Surname (Vocative)», 

«Κηλεηό»/«Mobile», «Ηκ/λία Γέλλεζεο»/«Birthday», «Ηκ/λία 

Γηνξηήο»/«Nameday» θαη «Άιιν»/«Custom». Σην ζεκείν απηφ, ζα πξέπεη λα 

επηιέμεηε απφ ηε ιίζηα θάζε ζηήιεο πνπ ζαο ελδηαθέξεη λα εηζαρζεί ζηελ 

ππεξεζία, ηελ επηινγή πνπ πεξηγξάθεη ηα πεξηερφκελά ηεο. Γηα παξάδεηγκα, εάλ 

κηα ζηήιε πεξηέρεη ην θηλεηφ ησλ επαθψλ, ηφηε ζηε ιίζηα ηεο ζηήιεο απηήο 

επηιέμηε ην πεδίν «Κηλεηφ». Τν πεδίν «Άιιν» ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

θαλέλα απφ ηα πξνεγνχκελα πεδία ηεο ππεξεζίαο δελ πεξηγξάθεη ηα πεξηερφκελα 

κηαο ζηήιεο ηνπ αξρείνπ. Δάλ δελ αληηζηνηρίζεηε θάπνηεο απφ ηηο ζηήιεο ηφηε απηέο 

δελ ζα απνζεθεπηνχλ ζηελ ππεξεζία. 
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Εηθόλα 17: Αληηζηνίρηζε ζηειώλ αξρείνπ επαθώλ 

 

Σηε ζπλέρεηα, επηιέμηε ην «Απνζήθεπζε» θαη νη επαθέο ζα πξνζηεζνχλ ζηελ 

νκάδα εξγαζίαο. Μφιηο νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία πξνζζήθεο, ε ππεξεζία ζα ζαο 

ελεκεξψζεη γηα ηνλ αξηζκφ ησλ επαθψλ πνπ πξνζηέζεθαλ θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ 

ησλ επαθψλ πνπ ππήξραλ ήδε ζηελ νκάδα εξγαζίαο θαη δελ πξνζηέζεθαλ. Σην 

ζεκείν απηφ ε δηαδηθαζία έρεη νινθιεξσζεί. 

 

Πξόηππα 

Τα πξφηππα ζαο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεηε θαη λα απνζεθεχζεηε 

κελχκαηα πνπ ζηέιλεηε ζπρλά, ψζηε λα ηα ρξεζηκνπνηήζεηε αξγφηεξα γηα ηελ 

απνζηνιή SMS. Με απηφ ηνλ ηξφπν θαηά ηελ απνζηνιή ηνπ κελχκαηνο απιά 

επηιέγεηε ην πξφηππν πνπ ζέιεηε θαη ην ζηέιλεηε ακέζσο ρσξίο λα θαηαλαιψζεηε 

ρξφλν λα ην γξάςεηε. 
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Γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλα λέν πξφηππν ζα πξέπεη αξρηθά λα επηιέμεηε ηελ 

θαηεγνξία «Πξφηππα». Μφιηο κεηαβείηε ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα, ζα πξέπεη λα 

εηζάγεηε ην φλνκα θαη ην θείκελν ηνπ πξφηππνπ, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ [Δηθφλα 

18: Δηζαγσγή λένπ πξφηππνπ]. Σην πάλσ κέξνο ηεο πεξηνρήο πνπ πιεθηξνινγείηε 

ην θείκελν ηνπ πξφηππνπ βξίζθεηαη έλα κελνχ επηινγψλ πνπ ζαο επηηξέπεη ηα 

αθφινπζα: 

1. ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεηε πξνζσπνπνηεκέλν πξφηππν. Γηα λα ην 

θάλεηε απηφ αξθεί λα εηζάγεηε ζην θείκελν ηνπ πξφηππνπ θάπνηα απφ ηα 

εηδηθά πεδία πνπ πεξηέρνπλ πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ παξαιεπηψλ θαη 

βξίζθνληαη ζηε ιίζηα ,  

2. ηε δπλαηφηεηα λα θαζνξίζεηε εάλ ην πξφηππν ζα ζηαιεί αξγφηεξα σο  

αιιεινπρία SMS κέζσ ηεο επηινγήο , 

3. ηε δπλαηφηεηα λα θαζνξίζεηε κε πνηά κνξθή ζα ζηαιεί αξγφηεξα ην 

πξφηππν σο SMS κέζσ ηεο επηινγήο  

 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ παξαπάλσ εξγαιείσλ 

κπνξείηε λα βξείηε ζηηο ελφηεηεο «Πξνζσπνπνηεκέλα SMS» θαη «Δπηινγέο» 

αληίζηνηρα. 

 

 

 
Εηθόλα 18: Εηζαγωγή λένπ πξόηππνπ 
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Μφιηο νινθιεξψζεηε ηε δεκηνπξγία ηνπ πξφηππνπ επηιέμηε «Πξνζζήθε» θαη ζα ην 

δείηε λα εκθαλίδεηαη ζηε ιίζηα ησλ πξνηχπσλ ζαο.  Γηα λα ελεκεξψζεηε έλα 

ππάξρνλ πξφηππν επηιέμηε ην αληίζηνηρν πξφηππν απφ ηε ιίζηα ησλ πξνηχπσλ 

ζαο, αιιάμηε ηα ζηνηρεία πνπ επηζπκείηε θαη παηήζηε «Δλεκέξσζε», φπσο 

παξνπζηάδεηαη ζηελ [Δηθφλα 19: Δλεκέξσζε ]. 

 

 

 
Εηθόλα 19: Ελεκέξωζε πξόηππνπ 

 

Πξνγξακκαηηζκέλα 

Δθηφο απφ ηελ άκεζε απνζηνιή κηαο καδηθήο, άκεζεο  ή απιήο απνζηνιήο, είλαη 

δπλαηφο ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο, νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζην κέιινλ. Η ππεξεζία 

ProSMS.gr είλαη ππεχζπλε λα ζηείιεη ηελ ελ ιφγσ πξνγξακκαηηζκέλε απνζηνιή 

ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ έρεηε νξίζεη. Δπηπιένλ, κέρξη λα εθηειεζηεί ε απνζηνιή, 

κπνξεί λα ηελ αθπξψζεηε ή λα ηε κεηαβάιιεηε. 
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Η δηαδηθαζία είλαη πνιχ απιή θαη ίδηα ηφζν γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ απινχ SMS φζν 

θαη γηα ηνπ πεξίπησζε ηνπ άκεζνπ θαη καδηθνχ. Με ην ζχκβνιν   ζην βήκα 1, 

φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ [Δηθφλα 20: Πξνγξακκαηηζκφο καδηθήο απνζηνιήο], 

κπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα ηεο απνζηνιήο. Τα βήκαηα 2 & 

3 ρξεζηκεχνπλ ζην λα δεκηνπξγήζεηε επαλαιακβαλφκελεο απνζηνιέο, δειαδή 

κπνξείηε π.ρ. θάζε εβδνκάδα λα ζηέιλεηε ην ίδην SMS ζηνπο ίδηνπο παξαιήπηεο. 

Αλ νη απνζηνιέο ζαο δελ επηζπκείηε λα έρνπλ επαλαιεπηηθφ ραξαθηήξα, δε 

ρξεηάδεηαη λα θάλεηε νπνηαδήπνηε ξχζκηζε ζηα βήκαηα 2 & 3.  

 

 
Εηθόλα 20: Πξνγξακκαηηζκόο καδηθήο απνζηνιήο 

 

Μφιηο ξπζκίζεηε ηηο επηινγέο ζηα παξαπάλσ βήκαηα, παηήζηε «Δλεκέξσζε 

επηινγψλ». Σηα πιαίζηα πνπ ζα εκθαληζηνχλ, παξνπζηάδνληαη α) ε κέξα θαη ε ψξα 

ηεο απνζηνιήο ή ησλ απνζηνιψλ ζαο θαη β) ε νκάδα ή νη νκάδεο επαθψλ πνπ ζα 
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ιάβνπλ ην SMS. Δπηιέγνληαο «Πξνγξακκαηηζκφο», έρεηε νινθιεξψζεη ηε 

δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ ηεο απνζηνιήο ζαο.  

 

Ιζηνξηθό / Επηινγέο 

Σηελ θαηεγνξία απηή κπνξείηε λα δείηε ην ηζηνξηθφ ησλ απνζηνιψλ ζαο θαζψο θαη 

λα ξπζκίζεηε θάπνηεο ρξήζηκεο επηινγέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα βξείηε ην ηζηνξηθφ 

ησλ απνζηνιψλ ζαο γηα ηηο απνζηνιέο πνπ έρεηε πξαγκαηνπνηήζεη ηηο ηειεπηαίεο 

90 εκέξεο θαζψο θαη ηηο αλαθνξέο παξάδνζεο γηα θάζε κηα απνζηνιή SMS. Η 

θαηεγνξία απηή παξέρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο απνζηνιέο πνπ 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηφζν ζπλνιηθά φζν θαη ζε επίπεδν SMS.  

 

 Αλαιπηηθή αλαθνξά παξάδνζεο γηα θάζε SMS: Τν ηζηνξηθφ ηφζν ησλ 

καδηθψλ φζν θαη ησλ απιψλ απνζηνιψλ πεξηέρεη αλαθνξέο παξάδνζεο γηα 

φια ηα κελχκαηα. Οη θαηαζηάζεηο κπνξεί λα είλαη είηε “Απεζηάιε” ή 

“Παξαδφζεθε” ή “Απέηπρε”. Σε πεξίπησζε απνηπρίαο ε νπνία πξέπεη λα 

δηεξεπλεζεί ζε κεγαιχηεξν βάζνο ε εηαηξία καο έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ 

αληίζηνηρν πάξνρν θαη καζαίλεη αλαιπηηθά ζηνηρεία ηεο απνηπρίαο. 

 Αλαιπηηθό ηζηνξηθό όιωλ ηωλ απνζηνιώλ ζε επίπεδν SMS 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θαηάζηαζεο ηνπ θάζε κελχκαηνο 

(Παξαδφζεθε, απέηπρε θηι): Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ην ηζηνξηθφ 

πεξηιακβάλεη ηελ θαηάζηαζε θάζε κελχκαηνο. Δπίζεο πεξηιακβάλεη θαη 

άιια ζηνηρεία φπσο είλαη ε εκεξνκελία απνζηνιήο θαζψο θαη ε νκάδα ζηελ 

νπνία απεζηάιε.  

 

 

Επηινγέο 

Μεηά ηελ είζνδφ ζαο ζηελ ππεξεζία, θαη επηιέγνληαο ηηο «Δπηινγέο» ζηελ 

θαηεγνξία «Ιζηνξηθφ»,  φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 21: Δπηινγέο, έρεηε 

ηε δπλαηφηεηα λα θαζνξίζεηε: 
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Εηθόλα 21: Επηινγέο  

 

1. Γεληθέο Ρπζκίζεηο: Απφ εδψ κπνξείηε λα θαζνξίζεηε ηε γιψζζα πνπ ζα 

ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηείηε θαηά ηε δηαρείξηζε ηεο ππεξεζίαο, 

2. Πξνεπηινγέο: Απφ εδψ κπνξείηε λα θαζνξίζεηε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά 

γηα ηελ απνζηνιή ησλ SMS. Πην ζπγθεθξηκέλα,  

a. ηνλ απνζηνιέα ηωλ SMS ζαο: κε ηνλ φξν «απνζηνιέαο» ηνπ SMS 

ελλννχκε ην φλνκα ή ηειέθσλν ην νπνίν εκθαλίδεηαη ζην θηλεηφ 

ηνπ παξαιήπηε σο απνζηνιέαο ηνπ κελχκαηνο, π.ρ. ην επψλπκφ 

ζαο ή ην φλνκα ηεο εηαηξίαο ζαο. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

κέρξη 11 ραξαθηήξεο (γξάκκαηα) ή κέρξη 16 αξηζκνί. Γε 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζχκβνια νχηε ειιεληθνί ραξαθηήξεο, 

b. ηελ αιιεινπρία SMS: ε αιιεινπρία SMS ζαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

επέθηαζεο ηνπ SMS πέξα απφ ην αξρηθφ κέγεζνο ησλ 160 

ραξαθηήξσλ (70 γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ UCS-2*) κε ηελ αληίζηνηρε 

πάληα ρξέσζε, δειαδή αλ ην SMS πνπ ζέιεηε λα ζηείιεηε είλαη π.ρ. 

http://www.prosms.gr/index.php?v=1&m=42&l=el#q76
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170 ραξαθηήξεο απηφ ζεκαίλεη φηη λαη κελ ν παξαιήπηεο ζα ιάβεη 

έλα SMS, απφ ην ινγαξηαζκφ ζαο ζα αθαηξεζνχλ 2 κελχκαηα κε 

ηελ επηινγή GSM** (ή 4 αλ ζέιεηε λα ην ζηείιεηε κε ηελ επηινγή 

UCS-2), 

c. ηε κνξθή ηνπ θεηκέλνπ ηνπ SMS: 

i. **«GSM»: πξφθεηηαη γηα ηελ πην απιή θαη ζπλεζηζκέλε 

κνξθή SMS, κε κέγηζην κήθνο 160 ραξαθηήξεο/SMS. Ο 

παξαιήπηεο ιακβάλεη ην SMS κε θεθαιαία γξάκκαηα, 

ii. *«UCS-2»: ζαο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα ζηείιεηε 

νπνηνδήπνηε θείκελν ζέιεηε, φπσο πεδά Διιεληθά ή άιιεο 

γιψζζεο φπσο Αξαβηθά θ.ιπ. κε κέγηζην κήθνο 70 

ραξαθηήξεο/SMS 

iii. Flash SMS: κε ηελ επηινγή Flash SMS, ηα SMS ηα νπνία 

ζηέιλεηε, εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε ηνπ παξαιήπηε 

απηφκαηα. Έηζη ν παξαιήπηεο βιέπεη ην κήλπκά ζαο ρσξίο 

λα ρξεηαζηεί λα επηιέμεη «Δκθάληζε κελχκαηνο» Πξνζνρή! 

Σα Flash SMS δελ απνζεθεύνληαη απηόκαηα θαη 

δηαγξάθνληαη κε ην πάηεκα ελόο πιήθηξνπ. Επίζεο 

ππάξρνπλ θάπνηεο ζπζθεπέο ζην εκπόξην πνπ δελ 

ππνζηεξίδνπλ Flash SMS. 

d. ηελ απνζηνιή παιαηνύ ηζηνξηθνύ κε email: ε ππεξεζία 

ProSMS.gr ζαο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα βιέπεηε ην ηζηνξηθφ ησλ 

απνζηνιψλ πνπ έρεηε πξαγκαηνπνηήζεη εληφο ησλ ηειεπηαίσλ 90 

εκεξψλ. Ωζηφζν, ελεξγνπνηψληαο ηελ επηινγή απνζηνιήο ηνπ 

ηζηνξηθνχ κέζσ email, ε ππεξεζία ζα ζαο απνζηέιιεη απηφκαηα 

θάζε εβδνκάδα ην ηζηνξηθφ πνπ είλαη παιαηφηεξν ησλ 90 εκεξψλ 

ζην email ζαο, ψζηε λα ην έρεηε δηαζέζηκν φηαλ ην ζειήζεηε. 

e. ηελ πξνώζεζε αλαθνξώλ παξάδνζεο κελπκάηωλ: ε επηινγή 

απηή ηζρχεη κφλν γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ HTTP API ηνπ ProSMS.gr, νη 

νπνίνη ζέινπλ λα ιακβάλνπλ θαη λα επεμεξγάδνληαη ηηο αλαθνξέο 

παξάδνζεο ησλ κελπκάησλ πνπ απνζηέιινπλ. 

 

3. ηνηρεία Λνγαξηαζκώλ: Απφ εδψ κπνξείηε λα νξίζεηε, ηα ζηνηρεία ζηα 

νπνία ζα εθδίδεηαη ην ηηκνιφγην θάζε θνξά πνπ ζα πξαγκαηνπνηείηε κηα 

αγνξά SMS: νλνκαηεπψλπκν, επάγγεικα, ΑΦΜ, ΓΟΥ, δηεχζπλζε, Τ.Κ. 

 

Οη ρξήζηεο κνπ 

Τν ProSMS.gr ζαο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ζαο ζε 

ππεξ-ινγαξηαζκφ (super account). Έλαο ππέξ-ινγαξηαζκφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

δηαρεηξίδεηαη έλα ζχλνιν απν ππφ-ινγαξηαζκνχο (sub-accounts) πνπ βξίζθνληαη 

ππν ηελ θαηνρή ηνπ κέζα απν ηελ ππνθαηεγνξία “Οη ρξήζηεο κνπ” φπσο 

παξνπζηάδεηαη ζηελ Εηθόλα 22: Οη ρξήζηεο κνπ. 

 

 

http://www.prosms.gr/index.php?v=1&m=42&l=el#q72
http://www.prosms.gr/index.php?v=1&m=42&l=el#q76
http://www.prosms.gr/index.php?v=1&m=42&l=el#q76
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Εηθόλα 22: Οη ρξήζηεο κνπ 

 

Όπσο θαίλεηαη απν ηελ παξαπάλσ εηθφλα, έλαο ππέξ-ινγαξηαζκφο κπνξεί λα 

βιέπεη κε κηα καηηά ηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθνληαη νη ππφ-ινγαξηαζκνί πνπ έρεη 

ζηελ θαηνρή ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, κπνξεί λα βιέπεη εχθνια θαη γξήγνξα  ηα 

αθφινπζα ζηνηρεία: 

1. Τα ζηνηρεία ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ  (π.ρ. ρξήζηεο: products, θηλεηφ: 

306990000009) 

2. Τνλ αξηζκφ ησλ sms πνπ έρεη ζηείιεη  (π.ρ. Αξ: 13 sms, θφζηνο 13 sms1 ). 

Αλ επηιέμεηε θάπνην άιιν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην drop down menu πνπ 

βξηζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηνπ πίλαθα, κπνξείηε λα δείηε ηηο απνζηνιέο πνπ 

έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ν ππν - ινγαξηαζκφο ζαο γηα ην επηιεγκέλν δηάζηεκα.  

3. Τν ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ (π.ρ. 91) 

 

Δθηφο απφ ηα ζηνηρεία απηά πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ ν ππεξ-ινγαξηαζκφο κπνξεί 

λα εθηειεί θαη ηηο εμήο ελέξγεηεο2: 

1. λα κεηαθέξεη ηα sms πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ζηνπο ππφ-ινγαξηαζκνχο 

2. λα ελεξγνπνηεί θαη λα απελεξγνπνηεί ηνπο  ππφ-ινγαξηαζκνχο 

3. λα εηζέξρεηαη ζηελ ππεξεζία σο έλαο απν ηνπο  ππφ-ινγαξηαζκνχο 

 

 

 

 

                                           
1 Έλα sms ελδέρεηαη λα θνζηίζεη παξαπάλσ ηνπ ελφο sms αλάινγα ηνλ ηχπν ηνπ 

(GSM, flash, unicode) θαη ηνλ πάξνρν ηνπ παξαιήπηε. 
2 Γελ παξέρνληαη φιεο νη παξαπάλσ ελέξγεηεο ζε φινπο ηνπο ππεξ-ινγαξηαζκνχο  
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Ελεξγνπνίεζε ππεξ-ινγαξηαζκνύ 

Γηα λα κπνξέζεηε λα αιιάμεηε ην ινγαξηαζκό ζαο ζε ππεξ-ινγαξηαζκό θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε ηη ιεηηνπξγηθφηεηεο πνπ παξέρεη, ηφηε πξέπεη λα έξζεηε ζε 

επηθνηλσλία καδί καο:  

Σει: 2810314127 

Email: info@prosms.gr  

 

Σηκνθαηάινγνο 

Απφ εδψ κπνξείηε λα δείηε ηηο ηηκέο ζε δηαθνξεηηθέο πνζφηεηεο απφ SMS. Σηνλ 

ηηκνθαηάινγφ καο κπνξείηε λα επηιέμεηε πνηα πνζφηεηα ηαηξηάδεη ζηηο αλάγθεο ζαο. 

Όπσο παξαηεξείηε, φζν κεγαιχηεξε είλαη ε πνζφηεηα ηφζν ειαηηψλεηαη ε ηηκή ηνπ 

SMS, π.ρ. ην θφζηνο αλά SMS γηα ηα 20.000 SMS είλαη 0,042 € ελψ ην θφζηνο αλά 

SMS γηα ηα 50.000 SMS είλαη 0,038 €. 

 

 
Εηθόλα 23: Σηκνθαηάινγνο 

 

εκείωζε: νη παξαπάλσ ηηκέο δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ Φ.Π.Α 21%. 

mailto:info@prosms.gr
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Αγνξά SMS 

Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζα επηιέμεηε ηελ πνζφηεηα ησλ SMS πνπ ζαο ελδηαθέξνπλ 

κπνξείηε λα ζπλερίζεηε θαη ζηελ αγνξά ηνπ. Γηα λα πξαγκαηνπνηήζεηε ηελ αγνξά 

ζαο, ρξεηάδεηαη λα επηιέμεηε ηελ επηινγή «Αγνξά SMS» ζην κελνχ πνπ ππάξρεη 

ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο ζειίδαο. Ακέζσο νδεγείζηε ζηελ ζειίδα, φπσο 

παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 24: Αγνξά πνζφηεηαο SMS.  

 

 

 
 

Εηθόλα 24: Αγνξά πνζόηεηαο SMS 

 

 

Τπάξρνπλ δύν ηξόπνη αγνξάο SMS: 

 

Αγνξά κέζω πηζηωηηθήο θάξηαο:  

Απνηειεί κηα πνιχ απιή δηαδηθαζία, ηελ νπνία κπνξείηε λα αθνινπζήζεηε 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηεο εκέξαο. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο online 

αγνξάο, ηα SMS κεηαθέξνληαη απηφκαηα ζην ινγαξηαζκφ ζαο. Σαο ελεκεξψλνπκε 

φηη νη online πιεξσκέο γίλεηαη κέζσ αζθαινχο site ηεο Eurobank.  
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Για ηην ενεργοποίηζη ηης δσναηόηηηας online πληρωμής ζην ινγαξηαζκφ ζαο, 

ρξεηάδεηαη λα  ζηείιεηε ηα ζηνηρεία ζαο (νλνκαηεπψλπκν, επάγγεικα, ΑΦΜ, ΓΟΥ, 

δηεχζπλζε θαζψο θαη ην λνχκεξν ηνπ θηλεηνχ ζαο ηειεθψλνπ ή ηνπ e-mail κε ην 

νπνίν αλνίμαηε ινγαξηαζκφ ζηελ ππεξεζία) ζην e-mail: info@proSMS.gr ή ζην 

θαμ: 2810-391941, αλαθέξνληαο φηη επηζπκείηε λα ελεξγνπνηεζεί ε δπλαηφηεηα 

online πιεξσκήο ζην ινγαξηαζκφ ζαο. 

 

Καηάζεζε ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό:  

Τξάπεδα Πεηξαηψο:  

Λνγαξηαζκφο: 5755-014665-489  

ΙΒΑΝ: GR91 0172 7550 0057 5501 

4665 489 

Γηθαηνχρνο ινγαξηαζκνχ: Cytech E.Π.Δ. 

Eurobank:  

Λνγαξηαζκφο: 0026-0330-17-

0200002196  

ΙΒΑΝ: GR11 0260 3300 0001 7020 

0002 196 

Γηθαηνχρνο ινγαξηαζκνχ: 

Οινθιεξσκέλεο Λχζεηο Πιεξνθνξηθήο 

Δ.Π.Δ. 

Μεηά ηελ θαηάζεζή ζαο, παξαθαινχκε ζηείιηε ην απνδεηθηηθφ ηεο θαηάζεζεο κε 

e-mail: info@proSMS.gr  ή κε θαμ: 2810-391941 γηα λα ζαο κεηαθέξνπκε άκεζα 

ηα SMS ζην ινγαξηαζκφ ζαο. Παξαθαινχκε γηα ηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο 

ρξεζηκνπνηείηε ην e-mail ή ην θηλεηό ζαο ηειέθωλν σο αηηηνινγία ηεο 

θαηάζεζεο. Μφιηο ιάβνπκε ην e-mail/θαμ ζα κεηαθέξνπκε ζην ινγαξηαζκφ ζαο ηα 

SMS πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ θαηάζεζή ζαο. 

 

mailto:info@prosms.gr
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Έμνδνο απφ ηελ ππεξεζία 

Όηαλ πξαγκαηνπνηήζεηε ηελ απνζηνιή ησλ SMS ή φηαλ νινθιεξψζεηε ηε 

δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ ηεο απνζηνιήο ζαο, κπνξείηε λα θάλεηε έμνδν απφ 

ηελ ππεξεζία επηιέγνληαο πάλσ δεμηά ηελ ππνγξακκηζκέλε θξάζε «Sign Out», 

φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ [Δηθφλα 25: Έμνδνο απφ ηελ ππεξεζία].  

 

 

 
Εηθόλα 25: Έμνδνο από ηελ ππεξεζία 
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Cytech Ltd 

Η Cytech Ltd ηδξχζεθε ζην Ηξάθιεην ην 

Ννέκβξην ηνπ 2001 κε ζθνπφ λα παξέρεη 

θαηλνηφκεο επηρεηξεκαηηθέο θαη ηερλν-

ινγηθέο ιχζεηο ζην ρψξν ηεο πιεξνθν-

ξηθήο. Γξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ηνπ 

mobile θαη proximity marketing παξνπ-

ζηάδνληαο θαηλνηφκεο ηερλνινγηθέο ιχζεηο. 

 

Πξσηαξρηθφο καο ζηφρνο είλαη ν ζρε-

δηαζκφο θαη ε παξνρή εμειηγκέλσλ θαηλν-

ηφκσλ ιχζεσλ πνπ λα ηθαλνπνηνχλ πιήξσο 

ηηο αλάγθεο κηαο ζχγρξνλεο επηρείξεζεο 

πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ησλ 

mobile ππεξεζηψλ. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ 

ηνπ ζηφρνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία καο, 

ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο ηφζν γηα ηελ 

αλάπηπμε ινγηζκηθνχ φζν θαη γηα ηελ 

παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. 

 

Δθηφο απφ ην ProSMS.gr, πξντφληα καο 

απνηεινχλ ε Πιαηθόξκα SMS (SMSP), 

κία πιαηθφξκα πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην ζρεδηαζκφ, ηε 

δεκηνπξγία θαη ηε δηαρείξηζε ππεξεζηψλ 

πνπ πξνζθέξνληαη κέζσ κελπκάησλ SMS 

(π.ρ. θακπάληεο κάξθεηηλγθ, θακπάληεο 

επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο, παηρλίδηα, ιήςε 

ζρνιίσλ θαη εξσηήζεσλ απφ ην θνηλφ) θαη 

ην Bluevibe, έλα πιήξεο ζχζηεκα 

bluetooth proximity marketing, γηα 

δηαθήκηζε κέζσ bluetooth, πνπ παξέρεη 

αθ' ελφο θακπάληεο δηαλνκήο 

δηαθεκηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη αθ' εηέξνπ 

δηαδξαζηηθέο δηαθεκηζηηθέο ππεξεζίεο κε 

ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ. 

 

Επηθνηλωλία 

Δπηζηεκνληθφ & Τερλνινγηθφ Πάξθν Κξήηεο 

T.K. 71110,  Ηξάθιεην Κξήηεο 

email:  info@proSMS.gr 

Tει: 2810 391940, 2810 314127 

Φαμ: 2810 391941 

Facebook: ProSMS on  

http://www.cytech.gr 

http://www.proSMS.gr 
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