PSP
PREMIUM SERVICES PORTAL (PSP)
PSP je on-line portálem sledování provozu všech Premium SMS aktivit Partnera s detailními statistikami a
rozborem každého jednotlivého projektu dle zadání Partnera. Je to moderní prostředek podpory prodeje, který
využijí především reklamní agentury, marketingové společnosti, které prostřednictvím různých typů
spotřebitelských soutěží, věrnostních programů, průzkumů trhu, se snaží oslovit a získat, co nejvíce zákazníků
dané služby nebo výrobku!
Partnerovi poradíme a nastavíme jakýkoli model marketingové kampaně. Vstupní data do PSP jsou možná jak
ve formě Premium SMS, tak ve formě hlasování z webových stránek. Druh vstupu je samozřejmě v PSP
odlišen dle původu.
PSP umožňuje Partnerovi jednoduchým způsobem provádět
marketingových kampaní a soutěží dle široké skupiny kritérií.
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ZÁKLADNÍ FUNKCE
 Automatické zpracování marketingové kampaně
 Možnost zpracování
souběžně

více

projektů

a

kampaní

 Příjem vstupních dat pomocí PSMS nebo zadáním
přes webovou stránku
 Seznamy, počty platných/neplatných SMS
 Přehled unikátních uživatelů,
 Počet SMS na unikátního uživatele
 Aktuální počet SMS za den/projekt
 Kompletní přehled SMS pro dané mobilní číslo
 Seznam výherců a jejich kontaktních údajů

KLÍČOVÉ BENEFITY


rychlý a moderní způsob oslovení zákazníků



okamžitá odezva ze strany zákazníků



automatické vyhodnocení projektu dle požadovaného
mechanismu a výherci jsou kontaktování pomocí SMS



Nastavení různých přístupových práv uživatelům PSP



Komplexní
zabezpečení
neoprávněnému přístupu



Jednoduché nasazení celého systému na stávající
softwarové vybavení společnosti



Uživatelsky přívětivé a intuitivní
systému



Export sestav a přehledů do formátu MS Excel pro
další zpracování

aplikace

PSP

proti

ovládání celého
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PSP
JAK TO FUNGUJE V PRAXI
PSP je možné používat na vlastních webových stránkách pod vlastním logem. Zároveň je možné ho
přizpůsobit individuálním požadavkům Partnera. Provoz aplikace PSP je komplexně zajištěn Materna
Communications a.s.

Součástí řešení jsou samozřejmě základní on-line statistiky provozu, popř. e-mailové reporty. Z internetu je
možný přístup k on-line daňovým dokladům.
V případě, že zákazník potřebuje, může si vytisknout daňový doklad z webu Partnera nebo provozovatele.
Tato služba je nepřetržitá, 24 hodin denně, a k danému telefonnímu číslu poskytuje i archív všech daňových
dokladů resp. archív zaplacených služeb z daného telefonního čísla.

REFERENCE
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