SuperTorpedeiro Versão 3.0 – 2014
Envio em massa e gerenciamento de
mensagens SMS direto pelo seu modem GSM
ou telefone celular usando USB (cabo
convencional) ou Bluetooth.

Apresentação Geral
Com o SuperTorpedeiro você poderá enviar
mensagens SMS para seus contatos de forma
eficiente e prática com recursos como a
personalização de mensagens, relatórios e
controle preciso do envio sem o desconforto
de usar a interface do seu telefone celular
que não foi projetada para esta atividade.
O que é: O SuperTorpedeiro é um software desenvolvido paras as condições das operadores
de telefonia celular do Brasil para o envio de SMS em grande quantidade e gerenciamento de
listas de telefones celulares visando o uso desta tecnologia de comunicação.
Além de enviar mensagens com precisão e fácil gerenciamento, o SuperTorpedeiro permite
também o gerenciamento do retorno desta mensagens e uma interface amigável e prática
para prover respostas individuais e personalizadas para elas.
Público-Alvo: O SuperTorpedeiro é essencial para quem precisa fazer uso do SMS como
ferramenta de comunicação direta e eficiente com um grupo de pessoas. O uso de um
telefone celular não permite a praticidade nem a convergência de recursos que o uso de um
computador possui. Com o SuperTorpedeiro é possível enviar mensagens para um grupo de
pessoas de forma rápida e precisa, saber quem recebeu, descartar facilmente telefones
inexistentes/desativados e emitir relatórios da operação.
Qualquer atividade comercial, social ou que tenha interação com um grupo de pessoas e que
eventualmente demanda a comunicação direta com facilidade e confiança, o SMS é uma
alternativa sem comparação. Podemos citar as instituições educacionais (escolas, faculdades,
cursinhos), casas noturnas, hotéis e pousadas, academias etc. Geralmente estes ramos de
empreendimento já contam com cadastros dos seus participantes e associados o que facilita o
uso de um canal direto de comunicação como o SMS.
Recursos de destaque: Na versão 3.0, o programa permite ainda gerencia operadoras ,
classificar uma lista conforme a operadora responsável pela faixa do prefixo e assim otimizar o
processo de envio desfrutando do envio direto por operadora. Permite ainda a conversão
automática do número no formato de oito dígitos para nove dígitos que foi implementado em
São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados após 2013. O programa permite ainda o envio
programado com configuração do tempo entre mensagens, alertas sonoros, monitoração do
envio (envia SMS para um número exclusivo informando o status do processo de envio),
importação de XLS ou CSV, limpeza de lista (remove números inválidos) , personalização de

mensagens, gerenciamento de mensagens de retorno, classificação de telefones por
operadora e muito mais. Veja abaixo lista dos principais recursos:

Recurso de Destaque

Express

Enterprise

Gerenciador de Listas de contatos de Celular/CHIP GSM
Funciona com qualquer modem GSM (usando Cartão
SIM) via USB ou telefone celular (via USB/Bluetooth)
Envio de mensagens para Listas/Grupos em grande
quantidade (conforme condições do Celular usado)
Organize os seus contatos em listas/grupos e gerencie
com facilidade
Importa Lista de Celular de Arquivo EXCEL
Importa Lista de Celular de arquivo CSV
Exportação para arquivo CSV e outros formatos
Gerenciado de repostas individuais para suporte (ideal
para prestação de serviços, SAC, Suporte técnico etc.)
Backup da base dados integrada ao programa
Armazenamento de todas as mensagens enviadas e
recebidas por Nº de Telefone celular do contato
Gerenciamento/Envio de Listas Por Operadora
Usa seu CHIP GSM Pré-pago - Sem mensalidades para
Provedores e Carriers/SMSC
Conversão de número adicionando o 9º digito
Relatórios de totalização de envio etc...
Personaliza suas mensagens SMS
Uso de comandos para processar mensagens recebidas
(Ex. Envio INFO para 99999-99999)
Gerencia de bloqueio/remoção de celular direto por
requisição do destinatário (via comandos)
Compatível com todos os Modems GSM
Sem limites de contatos
Envie até 600 SMS por hora (isto é um número testado,
pode variar conforme condições/operadora)

Versões: O SuperTorpedeiro possui duas versões de licenças de uso: Enterprise e Express. O
programa é único apenas diferenciando que na versão Express alguns recursos estarão
desativados.
Valores: Enterprise: R$ 379,90 Express: R$ 99,90
Download de cópia de avaliação:
HTTP://www.supertorpedeiro.com.br/suporte/supertorpedeiro2014.exe

