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2. Wprowadzenie 
 

Dokument zawiera instrukcję konfiguracji Bramki SMS za pomocą 
panelu konfiguracyjnego. 

Bramka SMS umożliwia masową dwukierunkową komunikację SMS z 
przesyłaniem dowolnej treści tekstowej wiadomości SMS na podane numery 
telefonów komórkowych (na numery wprowadzane do Panelu 
Administracyjnego, bądź importowane z pliku w określonym formacie) oraz 
odbieranie wiadomości SMS. Standardowa ilość znaków dla wiadomości SMS 
(bez polskich znaków) to 160, z polskimi znakami 70. Wiadomości mogą być 
dłuższe jak 160 czy 70 znaków i wtedy będą dzielone na części możliwe do 
połączenia przez telefon w jedną wiadomość. 

 

3. Definicje 
 

Poniżej lista terminów użyta w dokumencie: 

Abonent - przedsiębiorca będący stroną Umowy dla Numeru Głównego 
zawartej z Operatorem w ramach jednej z dedykowanych Ofert Promocyjnych. 

Administrator – Abonent lub podmiot, któremu Abonent przyznał uprawnienia 
wymagane do zarządzania konfiguracją Bramki SMS w Panelu 
Administracyjnym. 

Bramka SMS – usługa umożliwia Administratorowi na Numerze Głównym za 
pośrednictwem oprogramowania po wykupieniu Paczki SMS na masową 
dwukierunkową komunikację SMS z przesyłaniem dowolnej treści tekstowej 
wiadomości SMS na podane numery telefonów komórkowych oraz odbieranie 
wiadomości SMS. 

Funkcje Dodatkowe – płatne funkcje Bramki SMS: Paczki SMS (aktywacja 
dla Numeru Głównego), Nadpis (aktywacja dla Numeru Głównego) i Kopia 
SMS (aktywacja dla Numeru Użytkownika). Funkcje Dodatkowe mogą być 
aktywowane dla Numeru Głównego i Numeru Użytkownika, który spełnia 
łącznie następujące warunki: a) jest aktywnym numerem komórkowym 
działającym w sieci Play, korzystającym z jednej z taryf wymienionych na 
stronie internetowej www.play.pl; b) właścicielem Numeru Użytkownika jest 
ten sam Abonent, który zawarł Umowę dla Numeru Głównego. Operator 
zastrzega sobie prawo do dezaktywacji Funkcji dodatkowych bez 
powiadomienia w odniesieniu do Abonentów, którzy nie spełnią warunku 
określonego w zdaniu poprzedzającym punkt b. Aktywacja i dezaktywacja 
Funkcji Dodatkowych na Numerze Głównym i Numerach Użytkowników 
dokonywana jest przez Administratora za pośrednictwem Panelu 
Administracyjnego. Zlecenie aktywacji lub dezaktywacji Funkcji Dodatkowych 
może być również dokonane za pośrednictwem Doradcy Biznesowego. 



 

 

 

Zmiana oferty na Numerze Użytkownika powoduje dezaktywację Funkcji 
Dodatkowych i wymaga ich ponownej aktywacji po zmianie oferty. Naliczanie 
opłat za funkcje dodatkowe płatne rozpoczyna się od momentu ich aktywacji, 
a nie od momentu ich konfiguracji w Panelu Administracyjnym. 

Funkcje Podstawowe – funkcje Bramki SMS dostępne po aktywacji pakietu 
Bramka SMS – abonament możliwe do skonfigurowania w Panelu 
Administracyjnym w ramach Sekcji (za wyjątkiem Funkcji Dodatkowych): 
Bramka SMS, Użytkownicy, Paczki SMS, Wyślij wiadomość SMS, Historia 
wysyłek, Raporty wysyłek, Szablony treści, Szablony wysyłek, Wiadomości 
SMS, Szyfrowanie, Kontakty, Pomoc. 

Grupy – sekcja dostępna w Kontaktach i umożliwia tworzenie Grup z Klientów 
i Pracowników. Istnieje możliwość tworzenia dowolnej liczby Grup, każdy 
Kontakt można przypisać do kilku Grup (pozwala to na zawężenie wysyłki do 
wybranej Grupy). 

Historia wysyłek - daje dostęp dla wybranego okresu i Numeru Głównego do 
zrealizowanych wysyłek, a dla wybranej Wysyłki dostęp do poszczególnych 
Wiadomości SMS. 

Kopia SMS – kopie wiadomości SMS otrzymywanych lub wysyłanych przez 
Użytkownika z komórkowego Numeru Użytkownika aktywowanego w sieci 
Play. 

Kontakty - zbiór informacji opisujących dodane osoby podzielone na Klientów, 
Pracowników i Grupy, który może służyć jako źródło danych do tworzenia 
Użytkowników i konfiguracji odbiorców wysyłki. 

Nadpis – możliwość zdefiniowania treści zawierającej maksymalnie 11 
alfanumerycznych znaków, która będzie prezentowana w polu nadawca u 
adresata wiadomości SMS zamiast numeru MSISDN Numeru Głównego. 

Numer Główny – numer komórkowy w sieci Play aktywowany w ramach 
dedykowanej Oferty Promocyjnej, z którego są wysyłane i odbierane 
wiadomości SMS. 

Numer Użytkownika / Administratora – numer komórkowy (z wyłączeniem 
numerów alarmowych, specjalnych i Premium) zdefiniowany przez 
Administratora w ramach Usługi, jako Numer Użytkownika lub Administratora. 

Paczka SMS – usługa obejmuje pakiet Wiadomości SMS do wszystkich 
krajowych sieci telefonii komórkowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

Panel Administracyjny – aplikacja na stronie https://uslugidlafirm.play.pl, do 
której Abonent otrzymuje dostęp w chwili aktywacji usługi Bramka SMS – 
abonament, umożliwiająca zarządzanie poszczególnymi funkcjami dostępnymi 
w ramach Bramki SMS. 

Powiadomienia SMS – poniżej matryca opisująca komunikację SMS 
towarzyszącą aktywacji i dezaktywacji poszczególnych funkcji Bramki SMS: 

 



 

 

 

Funkcja 
Zlecenia Aktywacji 

Udana Aktywacja 
Zlecenia 

Dezaktywacji 
Udana 

Dezaktywacja 
Odbiorca 

Bramka SMS - 
abonament 

Otrzymalismy 
zlecenie wlaczenia 

usługi Bramka SMS. 
Zrobimy to w ciagu 24 

godzin. 

Uruchomilismy usluge 
Bramka SMS. Wiecej 

informacji znajdziesz na  
https://uslugidlafirm.play.pl 

Nie dotyczy. 

Bramka SMS: 
Wylaczylismy 

usluge. 

Numer 
Główny 

Bramka SMS - 
Paczka 100 

SMS 

Bramka SMS: 
Otrzymalismy 

zlecenie wlaczenia 
uslugi Bramka SMS - 

Paczka 100 SMS. 
Zrobimy to w ciagu 24 

godzin. 

Bramka SMS: 
Uruchomilismy usluge 
Bramka SMS - Paczka 

100 SMS. Wiecej 
informacji znajdziesz na  

https://uslugidlafirm.play.pl 

Bramka SMS: 
Otrzymalismy 

zlecenie wylaczenia 
uslugi Bramka SMS - 

Paczka 100 SMS. 
Zrobimy to w ciagu 

24 godzin. 

Bramka SMS: 
Wylaczylismy 

usluge Bramka 
SMS - Paczka 

100 SMS. 

Numer 
Główny 

Bramka SMS - 
Paczka 200 

SMS 

Bramka SMS: 
Otrzymalismy 

zlecenie wlaczenia 
uslugi Bramka SMS - 

Paczka 200 SMS. 
Zrobimy to w ciagu 24 

godzin. 

Bramka SMS: 
Uruchomilismy usluge 
Bramka SMS - Paczka 

200 SMS. Wiecej 
informacji znajdziesz na  

https://uslugidlafirm.play.pl 

Bramka SMS: 
Otrzymalismy 

zlecenie wylaczenia 
uslugi Bramka SMS - 

Paczka 200 SMS. 
Zrobimy to w ciagu 

24 godzin. 

Bramka SMS: 
Wylaczylismy 

usluge Bramka 
SMS - Paczka 

200 SMS. 

Numer 
Główny 

Bramka SMS - 
Paczka 250 

SMS 

Bramka SMS: 
Otrzymalismy 

zlecenie wlaczenia 
uslugi Bramka SMS - 

Paczka 250 SMS. 
Zrobimy to w ciagu 24 

godzin. 

Bramka SMS: 
Uruchomilismy usluge 
Bramka SMS - Paczka 

250 SMS. Wiecej 
informacji znajdziesz na  

https://uslugidlafirm.play.pl 

Bramka SMS: 
Otrzymalismy 

zlecenie wylaczenia 
uslugi Bramka SMS - 

Paczka 250 SMS. 
Zrobimy to w ciagu 

24 godzin. 

Bramka SMS: 
Wylaczylismy 

usluge Bramka 
SMS - Paczka 

250 SMS. 

Numer 
Główny 

Bramka SMS - 
Paczka 300 

SMS 

Bramka SMS: 
Otrzymalismy 

zlecenie wlaczenia 
uslugi Bramka SMS - 

Paczka 300 SMS. 
Zrobimy to w ciagu 24 

godzin. 

Bramka SMS: 
Uruchomilismy usluge 
Bramka SMS - Paczka 

300 SMS. Wiecej 
informacji znajdziesz na  

https://uslugidlafirm.play.pl 

Bramka SMS: 
Otrzymalismy 

zlecenie wylaczenia 
uslugi Bramka SMS - 

Paczka 300 SMS. 
Zrobimy to w ciagu 

24 godzin. 

Bramka SMS: 
Wylaczylismy 

usluge Bramka 
SMS - Paczka 

300 SMS. 

Numer 
Główny 

Bramka SMS - 
Paczka 500 

SMS 

Bramka SMS: 
Otrzymalismy 

zlecenie wlaczenia 
uslugi Bramka SMS - 

Paczka 500 SMS. 
Zrobimy to w ciagu 24 

godzin. 

Bramka SMS: 
Uruchomilismy usluge 
Bramka SMS - Paczka 

500 SMS. Wiecej 
informacji znajdziesz na  

https://uslugidlafirm.play.pl 

Bramka SMS: 
Otrzymalismy 

zlecenie wylaczenia 
uslugi Bramka SMS - 

Paczka 500 SMS. 
Zrobimy to w ciagu 

24 godzin. 

Bramka SMS: 
Wylaczylismy 

usluge Bramka 
SMS - Paczka 

500 SMS. 

Numer 
Główny 

Bramka SMS - 
Paczka 1000 

SMS 

Bramka SMS: 
Otrzymalismy 

zlecenie wlaczenia 
uslugi Bramka SMS - 
Paczka 1000 SMS. 

Zrobimy to w ciagu 24 
godzin. 

Bramka SMS: 
Uruchomilismy usluge 
Bramka SMS - Paczka 

1000 SMS. Wiecej 
informacji znajdziesz na  

https://uslugidlafirm.play.pl 

Bramka SMS: 
Otrzymalismy 

zlecenie wylaczenia 
uslugi Bramka SMS - 
Paczka 1000 SMS. 
Zrobimy to w ciagu 

24 godzin. 

Bramka SMS: 
Wylaczylismy 

usluge Bramka 
SMS - Paczka 

1000 SMS. 

Numer 
Główny 

Bramka SMS - 
Paczka 2000 

SMS 

Bramka SMS: 
Otrzymalismy 

zlecenie wlaczenia 
uslugi Bramka SMS - 
Paczka 2000 SMS. 

Zrobimy to w ciagu 24 
godzin. 

Bramka SMS: 
Uruchomilismy usluge 
Bramka SMS - Paczka 

2000 SMS. Wiecej 
informacji znajdziesz na  

https://uslugidlafirm.play.pl 

Bramka SMS: 
Otrzymalismy 

zlecenie wylaczenia 
uslugi Bramka SMS - 
Paczka 2000 SMS. 
Zrobimy to w ciagu 

24 godzin. 

Bramka SMS: 
Wylaczylismy 

usluge Bramka 
SMS - Paczka 

2000 SMS. 

Numer 
Główny 

Bramka SMS - 
Paczka 3000 

SMS 

Bramka SMS: 
Otrzymalismy 

zlecenie wlaczenia 
uslugi Bramka SMS - 
Paczka 3000 SMS. 

Bramka SMS: 
Uruchomilismy usluge 
Bramka SMS - Paczka 

3000 SMS. Wiecej 
informacji znajdziesz na  

https://uslugidlafirm.play.pl 

Bramka SMS: 
Otrzymalismy 

zlecenie wylaczenia 
uslugi Bramka SMS - 
Paczka 3000 SMS. 

Bramka SMS: 
Wylaczylismy 

usluge Bramka 
SMS - Paczka 

3000 SMS. 

Numer 
Główny 



 

 

 

Zrobimy to w ciagu 24 
godzin. 

Zrobimy to w ciagu 
24 godzin. 

Bramka SMS - 
Paczka 5000 

SMS 

Bramka SMS: 
Otrzymalismy 

zlecenie wlaczenia 
uslugi Bramka SMS - 
Paczka 5000 SMS. 

Zrobimy to w ciagu 24 
godzin. 

Bramka SMS: 
Uruchomilismy usluge 
Bramka SMS - Paczka 

5000 SMS. Wiecej 
informacji znajdziesz na  

https://uslugidlafirm.play.pl 

Bramka SMS: 
Otrzymalismy 

zlecenie wylaczenia 
uslugi Bramka SMS - 
Paczka 5000 SMS. 
Zrobimy to w ciagu 

24 godzin. 

Bramka SMS: 
Wylaczylismy 

usluge Bramka 
SMS - Paczka 

5000 SMS. 

Numer 
Główny 

Bramka SMS - 
Paczka 10000 

SMS 

Bramka SMS: 
Otrzymalismy 

zlecenie wlaczenia 
uslugi Bramka SMS - 
Paczka 10000 SMS. 

Zrobimy to w ciagu 24 
godzin. 

Bramka SMS: 
Uruchomilismy usluge 
Bramka SMS - Paczka 

10000 SMS. Wiecej 
informacji znajdziesz na  

https://uslugidlafirm.play.pl 

Bramka SMS: 
Otrzymalismy 

zlecenie wylaczenia 
uslugi Bramka SMS - 
Paczka 10000 SMS. 
Zrobimy to w ciagu 

24 godzin. 

Bramka SMS: 
Wylaczylismy 

usluge Bramka 
SMS - Paczka 
10000 SMS. 

Numer 
Główny 

Bramka SMS - 
nadpis - nazwa 
alfanumeryczna 

nadawcy - 
abonament 

Bramka SMS: 
Otrzymalismy 

zlecenie wlaczenia 
uslugi dodatkowej 

Nadpis. Zrobimy to w 
ciagu 24 godzin. 

Bramka SMS: 
Uruchomilismy usluge 

Nadpis. Wiecej informacji 
znajdziesz na  

https://uslugidlafirm.play.pl 

Bramka SMS: 
Otrzymalismy 

zlecenie wylaczenia 
uslugi dodatkowej 

Nadpis. Zrobimy to w 
ciagu 24 godzin. 

Bramka SMS: 
Wylaczylismy 

usluge Nadpis. 

Użytkownik

Bramka SMS - 
kopia SMS - 
abonament 

Bramka SMS: 
Otrzymalismy 

zlecenie wlaczenia 
uslugi dodatkowej 

Kopia SMS. Zrobimy 
to w ciagu 24 godzin. 

Bramka SMS: 
Wlaczylismy usluge 

dodatkowa Kopia SMS. 
Szczegoly jak z niej 

korzystac znajdziesz na  
https://uslugidlafirm.play.pl 

Bramka SMS: 
Otrzymalismy 

zlecenie wylaczenia 
uslugi dodatkowej 

Kopia SMS. Zrobimy 
to w ciagu 24 godzin. 

Bramka SMS: 
Wylaczylismy 

usluge 
dodatkowa 
Kopia SMS. 

Użytkownik

 

Raporty wysyłek – dają dostęp dla wybranego Numeru Głównego do 
liczbowych lub procentowych danych opisujących zrealizowane Wysyłki oraz 
możliwość eksportu danych do pliku. 

Szablony treści - możliwość tworzenia i zapisania szablonów treści 
Wiadomości SMS co może wyeliminować czynność wielokrotnego wpisywania 
tej samej treści wiadomości SMS podczas tworzenia nowej wysyłki. 

Szablony wysyłek - dostęp do listy zapisanych wysyłek jako nowy szablon w 
trakcie tworzenia Wysyłki, a dla wybranej zapisanej Wysyłki podgląd opisu 
wysyłki, treści Wiadomości SMS i numerów odbiorców. 

Szyfrowanie – celem zabezpieczenia Wiadomości SMS przed 
nieautoryzowanym dostępem, zastosowano szyfrowanie z kryptografią 
asymetryczną z wykorzystaniem klucza publicznego i prywatnego. Klucz 
publiczny jest używany w Usłudze Bramka SMS do szyfrowania Wiadomości 
SMS, a klucz prywatny jest wykorzystywany do odszyfrowywania Wiadomości 
SMS. Oba klucze Administrator może wygenerować, pobrać i skonfigurować w 
sekcji Szyfrowanie dostępnej w Panelu Administracyjnym. Klucz publiczny jest 
wysyłany do Usługi Bramka SMS, a klucz prywatny jest automatycznie 
zapisany w przeglądarce Administratora. Oba klucze są możliwe do pobrania 
przez Administratora po zakończeniu procesu generowania kluczy. 

Wiadomość SMS - jedna Wiadomość SMS, zgodnie ze standardami ETSI 
(European Telecommunications Standards Institute) może zawierać nie więcej 



 

 

 

niż 160 znaków (lub 120 bajtów). W przypadku używania polskich znaków 
diakrycznych w treści Wiadomości SMS, pojedyncza Wiadomość SMS może 
zawierać więcej niż 160 znaków lub więcej niż 120 bajtów. W przypadku, gdy 
jedna Wiadomość SMS zawiera więcej niż 160 znaków lub 120 bajtów, tekst 
Wiadomości SMS jest dzielony na odpowiednią liczbę Wiadomości SMS. 

 

4. Wymagania 
 

Proces konfiguracji Bramki SMS: 

a) Aktywacja usługi Bramka SMS lub Paczki SMS na Numerze Głównym 
przez Panel Administracyjny lub za pośrednictwem Doradcy Biznesowego. 
Po aktywacji usługi Bramka SMS Abonent otrzymuje uprawnienia 
Administratora. Aktywacja usługi Bramka SMS lub Paczki SMS na 
Numerze Głównym zostanie potwierdzona SMS’em przesłanym na Numer 
Główny.   

b) Aktywacja funkcji dodatkowych takich jak Nadpis i Kopia SMS jest możliwa 
przez Panel Administracyjny lub za pośrednictwem Doradcy Biznesowego. 
Aktywacja dodatkowych funkcji zostanie potwierdzona SMS’em 
przesłanym na Numer Główny (Nadpis) lub Numer Użytkownika (Kopia 
SMS). 

 

5. Logowanie lub aktywacja Bramki SMS 
 

Po wejściu na stronę https://uslugidlafirm.play.pl możemy zalogować się 
do Bramki SMS lub aktywować usługę. 

 

5.1. Logowanie 
 

Zalogowanie się do Panelu Administracyjnego wymaga podania w 
pierwszym kroku Numeru Głównego na stronie https://uslugidlafirm.play.pl 

 



 

 

 

 

 

W drugim kroku logowania można wybrać Potwierdzenie na telefonie 
lub SMS z linkiem, a w trzecim kroku należy podać Numer Główny lub numer 
telefonu Administratora. Pierwsze logowanie jest możliwe tylko przez podanie 
Numeru Głównego. Zaleca się, by po pierwszym zalogowaniu, na etapie 
dodawania Użytkowników Bramki SMS, Abonent nadał uprawnienia 
Administratora innemu numerowi jaki posiada i/lub przypisał je do numeru 
innego Użytkownika Bramki SMS. Dzięki temu kolejne logowania do Panelu 
Administracyjnego będą możliwe z innego numeru niż Numer Główny. 

 

 



 

 

 

 

5.1.1 Potwierdzenie na telefonie 
 

Logowanie do Panelu Administracyjnego przez potwierdzenie na 
telefonie odbywa się w dwóch krokach. W pierwszym należy podać numer 
telefonu Administratora lub Numer Główny (kartę SIM z Numerem 
Głównym należy umieści w telefonie by odebrać wiadomość). 

 

 

 

W drugim kroku na telefon jest przesyłana wiadomość USSD z prośbą 
o potwierdzenie tożsamości. 

 

 

 

Po wpisaniu cyfry 1 i naciśnięciu przycisku Wyślij na ekranie komputera 
jest wyświetlany komunikat potwierdzający trwającą weryfikację. 

 



 

 

 

 

 

Po akceptacji Administrator zostanie automatycznie zalogowany do 
Panelu Administracyjnego z możliwością rozpoczęcia procesu konfiguracji 
Bramki SMS. Numer zalogowanego Użytkownika i Numer Główny Bramki 
SMS, do której jest zalogowany, jest prezentowany w górnej części ekranu. 
W przypadku zarządzania kilkoma Bramki SMS przez jeden Panel 
Administracyjny informacja ta pozwala na identyfikację Bramki SMS w 
trakcie konfiguracji. 

 

  

 

Jeżeli w Logowaniu USSD został podany numer, który nie ma 
uprawnień Administratora, przepiszemy błędnie lub pominiemy informację 
podaną w wiadomości USSD wówczas zalogowanie do Panelu 
Administracyjnego nie będzie możliwe i zostanie to potwierdzone 
komunikatem. 

 

 

 



 

 

 

5.1.2 SMS z linkiem 
 

Logowanie do Panelu Administracyjnego za pomocą SMS z linkiem 
odbywa się w trzech krokach. W pierwszym podaje się numer telefonu 
Administratora lub Numer Główny (kartę SIM z Numerem Głównym należy 
umieści w telefonie by odebrać wiadomość). 

 

 

 

W drugim kroku na telefon jest przesyłana wiadomość SMS z prośbą o 
potwierdzenie operacji logowania. 

 

 

 

Po naciśnięciu na link na ekranie telefonu jest wyświetlany komunikat z 
prośbą o Akceptację operacji logowania. 

 



 

 

 

 

 

5.2. Aktywacja 
 

Aktywacja Bramki SMS jest możliwa tylko w dedykowanych taryfach 
wskazanych w dokumencie pt. „Lista taryf dla usługi Bramka SMS” 
dostępnym na stronie www.play.pl. Celem aktywacji Bramki SMS należy 
kliknąć na przycisk Aktywuj. 

 

 



 

 

 

 

W kolejnym kroku podajemy numer telefonu, na którym chcemy 
aktywować Bramkę SMS. 

 

 

 

Następnie przepisujemy kod otrzymany na podany numer telefonu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Aktywacja jest potwierdzona komunikatem. 

 

 

 

Odmowa aktywacji jest potwierdzona komunikatem informującym o 
braku dostępności Bramki SMS w taryfie dla podanego numeru telefonu. 

 

 

 

6. Sekcje 
 

Po lewej stronie ekranu Panelu Administracyjnego mamy do wyboru 
następujące sekcje: Bramka SMS, Użytkownicy, Paczki SMS, Wyślij wiadomość 
SMS, Historia wysyłek, Raporty wysyłek, Szablony treści, Szablony wysyłek, 
Wiadomości SMS, Szyfrowanie, Kontakty, Pomoc. 

 



 

 

 

 

6.1. Bramka SMS 
 

W tej sekcji mamy podgląd na listę Numerów głównych, Nadpisy, możemy 
dodać kolejne Numery Główne i aktywować nowe Nadpisy. 

 

 

 

6.1.1. Numery Główne 
 

Jeżeli firma ma więcej Numerów Głównych niż jeden to Administrator przez 
Panel Administracyjny może dodać kolejne Numery Główne i realizować wysyłkę 
w ramach jednego Panelu Administracyjnego Bramki SMS przez wszystkie 
dodane Numery Główne. Może wykorzystać do konfiguracji wysyłki dla dodanych 
Numerów Głównych dostępne w ramach jednego Panelu Administracyjnego 
Nadpisy, Paczki SMS, Szablony treści, Szablony wysyłek i Kontakty. Jeżeli 
Administrator odłączy dodany Numer Główny wówczas wydzielona Bramka SMS 
będzie wymagała ponownej konfiguracji. 

Kolejny Numer Główny dodajemy w widoku Listy numerów głównych po 
naciśnięciu na przycisk Dołącz Bramkę SMS. 

 

 



 

 

 

 

W oknie Wybierz numer główny z listy wyświetla się lista wszystkich Numerów 
Głównych należących do tej samej firmy i tylko te Numery Główne można 
dołączyć klikając na przycisk Dołącz numer główny w kolumnie Akcje. 

 

 

 

W kolejnych oknach Administrator musi potwierdzić dwukrotnie komunikat by 
doszło do dołączenia Numeru Głównego. 

 

 



 

 

 

 

Po zatwierdzeniu dołączenia Numeru Głównego automatycznie przebiega 
proces porównania obydwu Bramek SMS. W przypadku wystąpienia 
zdublowanych informacji proces dołączania zostaje przerwany i zasygnalizowany 
komunikatem Nie można połączyć Bramek SMS. Zakres porównywanych 
informacji przy połączeniu obejmuje: numery telefonów użytkowników, nazwy 
grup, nazwy wysyłek oraz nazwy numerów głównych. 

 

 

 



 

 

 

Przy braku zdublowanych informacji proces łączenia Bramek SMS zostaje 
zakończony co jest potwierdzone dodaniem kolejnego Numeru Głównego na 
Liście numerów głównych. 

Administrator może odłączyć dodany Numer Główny klikając na Odłącz numer 
główny w kolumnie Akcje. Tak wydzielona Bramka SMS będzie wymagała 
ponownej konfiguracji ze względu na brak eksportu danych konfiguracji w 
procesie odłączania. 

 

 

 

Po wybraniu akcji Odłącz numer główny Administrator musi potwierdzić akcję 
by doszło do odłączenia Bramki SMS. 

 

 

 

6.1.2. Nadpisy 
 

W sekcji Nadpisy są widoczne Nadpisy zdefiniowane i po aktywacji Funkcji 
Dodatkowej Nadpis można dodać Nadpisy własne. Nadpisy są dostępne dla 



 

 

 

wszystkich Numerów Głównych należących do tego samego Abonenta i 
dodanych do Panelu Administracyjnego. 

Standardowo wiadomości SMS są wysyłane z numeru MSISDN Numeru 
Głównego, o ile Administrator lub Użytkownik Bramki SMS nie wybierze jednego z 
pięciu dostępnych Nadpisów zdefiniowanych lub kolejnych dodanych po aktywacji 
funkcji dodatkowej Nadpis. 

Dostępne Nadpisy zdefiniowane o treści PRZYPOMINAM, INFORMACJA, 
PROMOCJA, NOWOSC, ZYCZENIA nie wymagają aktywacji funkcji dodatkowej 
Nadpis. 

Funkcję dodatkową Napis aktywujemy klikając na przycisk Kup funkcję Nadpis 
i zatwierdzając komunikat informujący o opłacie ponieważ aktywacja funkcji 
Nadpis skutkuje naliczeniem cyklicznej opłaty abonamentowej. Po aktywacji 
przycisk Aktywuj zmienia się na Dezaktywuj funkcję Nadpis. 

 

 

 

Po aktywacji funkcji dodatkowej Napisu można złożyć wniosek o akceptację 
Nadpisów własnych, w tym celu należy: 

 podać nazwę nowego Nadpisu w polu Nadpis, 

 zaakceptować treść: „Oświadczam, że dysponuję prawem do 
posługiwania się zgłoszonym Nadpisem, w celu korzystania z usługi 
Bramka SMS oraz ponoszę pełną prawną odpowiedzialność wobec P4 
sp. z o.o. za wykorzystywanie Nadpisu w wysłanych wiadomościach 
SMS. Oświadczam iż, wyrażam zgodę na posługiwanie się przez P4 sp 
. z o.o. wybranym Nadpisem w nagłówku wiadomości SMS (nagłówek 
alfanumeryczny) w celu należytego wykonania usługi Bramka SMS. 
Zgoda ogranicza się do przechowywania Nadpisu w usłudze Bramka 
SMS oraz użycie jej podczas wysyłki SMS-ów, które są zlecane w 
ramach korzystania z usługi Bramka SMS. Oświadczam, że 
zapoznałem się i akceptuję postanowienia Regulaminu Bramka SMS 
dostępnego na stronie internetowej www.play.pl.”. 

 



 

 

 

 

 

 nacisnąć na przycisk Wyślij celem uzyskania akceptacji dla 
zgłoszonego Nadpisu: 

o zaakceptowany lub odrzucony Nadpis jest widoczny na liście 
Zdefiniowane nadpisy nadawcy, 

o dla Nadpisu odrzuconego jest podany powód odrzucenia (wynika 
z braku spełnienia warunku określonego w Regulaminie Bramki 
SMS), 

o Nadpisy odrzucone zapisują się w tabeli Zdefiniowane nadpisy 
nadawcy i blokują możliwość wystawienia kolejnego wniosku z tą 
samą nazwą Nadpisu. 

 

 



 

 

 

 

WAŻNE: 

Wysyłka SMS z Nadpisem jest komunikacją jednokierunkową ponieważ nie 
można odesłać wiadomości zwrotnej na Nadpis podany w wiadomości SMS. 

 

6.2. Użytkownicy 
 

Użytkowników dodajemy do panelu Administracyjnego celem nadania im 
prawa dostępu do Bramki SMS jako Administratora lub nadania uprawnień 
Użytkownikowi do poszczególnych sekcji Bramki SMS w trybie podglądu lub 
edycji. Dla Administratora lub Użytkownika można wykupić funkcję dodatkową 
Kopia SMS. 

 

 

 

6.2.1. Dodaj użytkownika 
 

Po wybraniu sekcji Użytkownicy w prawym górnym rogu wybieramy opcję 
Dodaj Użytkownika. W ten sposób wywołamy na ekran okno gdzie tworzymy 
Użytkownika podając wymagane dane lub importujemy dane wybranego 
Pracownika z Kontaktów. 

 

 



 

 

 

 

Dodając Użytkownika podajemy następujące informacje: imię i nazwisko, opis, 
numer telefonu oraz adres email. Jako numer telefonu można podać numer Play, 
ale też numery innych polskich operatorów komórkowych. W polu Opis można 
podać np. jaką funkcję pełni dany Użytkownik w firmie. 

 

WAŻNE  

Zaleca się, by po pierwszym zalogowaniu, na etapie dodawania Użytkowników 
do Bramki SMS, Abonent nadał uprawnienia Administratora innemu numerowi jaki 
posiada i/lub przypisał je do numeru innego Użytkownika Bramki SMS. Dzięki 
temu kolejne logowania do Panelu Administracyjnego będą możliwe z innego 
numeru niż Numer Główny. 

 

6.2.2. Edytuj użytkownika 
 

W trybie edycji Użytkownika można edytować podane dane poza numerem 
telefonu, nadać lub edytować uprawnienia oraz kupić funkcję dodatkową Kopia 
SMS. 

 

 

 

 



 

 

 

6.2.3. Kopia SMS 
 

Funkcję dodatkową Kopia SMS można aktywować jedynie na komórkowym 
numerze telefonu Użytkownika aktywowanym w sieci Play. Zakup funkcji Kopia 
SMS jest możliwy w Panelu administracyjnym w trybie Edycji Użytkownika lub u 
Doradcy Biznesowego. Celem aktywacji należy kliknąć na przycisk Kup funkcję 
Kopia SMS i potwierdzić zakup co wiąże się aktywacją komponentu billingowego 
skutkującego naliczeniem cyklicznej opłaty abonamentowej. 

 

 

 

Poprawny proces aktywacji jest potwierdzony komunikatem Zgłoszenie 
zostało przyjęte. Skopiowane otrzymane i wysłane Wiadomości SMS są 
prezentowane w sekcji Wiadomości SMS. 

 

 

 

WAŻNE 

Warunkiem dostępu do treści Wiadomości SMS jest skonfigurowanie kluczy 
szyfrujących w sekcji Szyfrowanie. 

 

WAŻNE 

Funkcja Dodatkowa Kopia SMS nie może być aktywowana dla Numeru 
Głównego. Aktywacja usługi Bramka SMS daje dostęp w sekcji Wiadomości SMS 
do wiadomości SMS wysłanych z Numeru Głównego zarówno przez Panel 
Administracyjny jaki i poza Panelem Administracyjnym oraz do Wiadomości SMS 
wysłanych na Numer Główny. 



 

 

 

 

6.2.4. Uprawnienia dodatkowe 
 

Administrator po kliknięciu na Uprawnienia dodatkowe może przyznać lub 
odebrać Użytkownikowi dostęp do poszczególnych sekcji Panelu 
Administracyjnego. Przyznając Uprawnienia decyduje czy przyznaje je na 
poziomie podglądu, czy też edycji z możliwością zarządzania poszczególnymi 
funkcjami dostępnymi w ramach Panelu Administracyjnego. 

Zakresu dostępu Użytkownika do Bramki SMS w opcji do podglądu lub edycji 
dotyczy sekcji: 

 Bramka SMS 

 Użytkownicy 

 Paczki SMS 

 Wyślij wiadomość SMS 

 Historia wysyłek 

 Raporty wysyłek 

 Szablony treści 

 Szablony wysyłek 

 Wiadomości SMS 

 

 



 

 

 

 

6.3. Paczki SMS 
 

Paczki SMS można kupić za pośrednictwem Panelu Administracyjnym lub 
Doradcy Biznesowego. 

 

 

 

Dla wykupionych Paczek SMS jest wyświetlona liczba możliwych do wysłania 
Wiadomości SMS. 

 

 

 

Historia aktywacji Paczek SMS zawiera informacje o dacie i czasie aktywacji 
oraz Użytkowniku, który aktywował lub dezaktywował Paczkę SMS. 

 



 

 

 

 

 

6.4. Wyślij wiadomość SMS 
 

W tej sekcji można wysłać Wiadomości SMS jako wysyłkę standardową lub 
spersonalizowaną. W wysyłce standardowej do odbiorców podanych jako numery 
telefonów lub wybranych z Kontaktów wysyłamy tą samą treść wiadomości SMS. 
W wysyłce spersonalizowanej importujemy z pliku zarówno numery odbiorców jak 
i zmienne, które pozwolą wysłać Wiadomość SMS o treści dostosowanej do 
odbiorcy. 

 



 

 

 

 

 

6.4.1. Nazwa wysyłki, opis, nadawca i nadpis 
 

Wysyłkę tworzymy nadając unikalną nazwę i opis kampanii dla konfigurowanej 
wysyłki SMS. Z listy rozwijanej wybieramy Numer Główny i Nadpis. Domyślnie 
jako Numer Główny jest prezentowany numerem telefonu z aktywną usługą 
Bramka SMS, którym Administrator zalogował się do Panelu Administracyjnego 
Usług dla Firm. Domyślnie Nadpis nie jest przypisany do Numeru Głównego, ale 
można wybrać Nadpis zdefiniowany lub Nadpis własny (jeżeli został wcześniej 
aktywowany). Jeżeli Nadpis nie zostanie wybrany wówczas u odbiorcy w polu 
nadawcy będzie widoczny numer telefonu domyślnego lub wybranego Numeru 
Głównego.   

                                                    



 

 

 

 

 

6.4.2. Odbiorcy 
 

Odbiorców wiadomości podajemy jako numery telefonów z prefiksem 48 lub 
możemy wybrać z listy Użytkowników, Kontaktów jako Klientów, Pracowników lub 
Grupy oraz importować z pliku (w formacie csv, numery telefonów w pierwszej 
kolumnie osobno w wierszach). Odbiorców możemy wyszukać w polu Szukaj po 
wpisaniu pierwszej cyfry / litery i kolejnych parametrów (imię, nazwisko, nazwa 
Grupy, numer telefonu) co powoduje zawężenie wyświetlanych wyników 
wyszukiwania do tych, które rozpoczynają się od podanych liter/cyfr. 

 

 

 

6.4.3. Szablon wiadomości 
 

Możemy wpisać treść nowej Wiadomości SMS lub możemy importować 
wcześniej zapisaną treść z sekcji Szablony treści.  

Nową treść Wiadomości SMS wpisujemy w okno Treść wiadomości, a w 
drugim oknie Podgląd wiadomości jest widoczna Wiadomość SMS wraz z 
licznikiem użytych znaków oraz ilości SMS dla podanej treści. Można zaznaczyć 
opcję automatycznej zamiany treści wiadomości z polskimi znakami na „bez 
polskich znaków”. Nowo utworzoną Wiadomość SMS można zapisać klikając na 
przycisk Zapisz jako szablon treści wiadomości SMS co pozwoli na jej ponowne 
wykorzystanie przy kolejnych wysyłkach. 

 



 

 

 

 

 

6.4.4. Wysyłka spersonalizowana 
 

Jeżeli chcemy by każdy odbiorca Wiadomości SMS otrzymał inną treść 
wiadomości SMS wówczas w treść wiadomości należy wstawić odpowiednie 
zmienne, które zostaną uzupełnione danymi z pliku. 

W pierwszym kroku konfigurujemy plik z danymi podając je w kolumnach 
łącznie z nazwami wpisując je w pierwszym wierszu odpowiednio do zawartości 
kolumn. Plik importujemy klikając na przycisk Wybierz plik, następnie 
wyszukujemy plik i klikamy na Otwórz co inicjuje proces importu danych. 

  

 

 

Zasady tworzenia pliku: 

 akceptowalny format pliku – CSV 

 maksymalna liczba znaków dla numeru telefonu wynosi 15, a dla 
pozostałych danych 30 

 jednorazowo można importować dane zapisane w maksymalnie 50.000 
wierszy 

Przykładowy zakres danych jakie mogą zostać importowane: 

o numer telefonu odbiorcy 

o adres e-mail 

o imię 

o nazwisko 

o firma 



 

 

 

o NIP 

o adres 

o miasto 

o opis 

o grupa 

o numer zamówienia 

o stan konta/zaległości 

o status usługi 

o wysokość rabatu 

o link do określonych danych 

o indywidualny kod rabatowy 

o przypomnienia o wydarzeniach 

 

 

 

W drugim kroku tworzymy Wiadomość SMS z podaniem zmiennych jako #?# 
gdzie pytajnik zastępujemy liczbą odpowiadającej wybranej zmiennej (przykład): 

 wiadomość źródłowa ze zmiennymi: „Witamy Serdecznie Panie #1# 
#2#, przypominamy o badaniu technicznym pojazdu w dniu #3#, koszt 
badania będzie wynosił #4# PLN netto.”, 

 wiadomość po zamianie zmiennych na dane z pliku jaką będzie widział 
odbiorca: „Witamy Serdecznie Panie Janie Kowalski, przypominamy o 
badaniu technicznym pojazdu w dniu 25.02.2033, koszt badania będzie 
wynosił 120.00 PLN netto.”. 

 



 

 

 

 

 

 

W trzecim kroku weryfikujemy treść Wiadomości SMS czy podstawione dane z 
pliku zamiast zmiennych są prawidłowe. 

 

WAŻNE 

Warunkiem prawidłowej wysyłki jest zachowanie spójności pomiędzy 
konfiguracją zakresu zmiennych w Bramce SMS, a układem danych w 
importowanym pliku. 

 

6.4.5. Planowanie wysyłki  
 

Mamy możliwość wybrania terminu wysyłki jako godziny i minuty oraz daty z 
kalendarza, w którym będą wysyłane wiadomości SMS. 

 

 

 



 

 

 

6.4.6. Wysyłka cykliczna 
 

W przypadku powtarzających się kampanii jest możliwość dodania 
dodatkowych terminów celem powtórzenia wysyłek. 

 

 

 

6.4.7. Przypomnienie o wysyłce 
 

Możliwość zdefiniowania przypomnienia podając liczbę dni i czas wysłania 
informacji o planowanej wysyłce. Przypomnienie zostanie wysłane jako 
Wiadomość SMS i będzie zawierać następujący zakres informacji: nazwa wysyłki, 
utworzone przez, data i czas wysyłki. 

 



 

 

 

 

 

Możemy również skonfigurować wysyłkę raportu z podsumowaniem wysyłki 
na adres email po zakończeniu wysyłki. 

 

  

 

6.4.8. Wyślij lub zapisz wysyłkę 
 

Skonfigurowaną wysyłkę możemy zrealizować klikając na przycisk Wyślij. 
Jeżeli chcemy wykorzystać skonfigurowaną wysyłkę jako szablon wówczas 
klikamy na przycisk Zapisz jako szablon wysyłki co pozwala na jej zapisanie i 
dostęp do wysyłki w sekcji Szablony wysyłek gdzie można ją wznowić, edytować, 
skopiować lub usunąć. 

 

 

 

Po kliknięciu na przycisk Wyślij: 

 jest wyświetlana informacja dla skonfigurowanej wysyłki ile Wiadomości 
SMS zostanie wysłanych z aktywnej(ych) Paczki SMS i ile Wiadomości 
SMS zostanie w Paczce SMS po wysłaniu Wiadomości SMS, 



 

 

 

 

  

 

 jeżeli liczba Wiadomości SMS zleconych do wysyłki jest większa niż 
liczba dostępnych Wiadomości SMS w aktywnej Paczce SMS (lub 
Paczkach SMS), wówczas wyświetla się komunikat informujący, że 
wysyłka nie może być zrealizowana ponieważ brakuje możliwości 
wysłania Wiadomości SMS i niezbędne jest dokupienie kolejnej Paczki 
SMS (przycisk Wyślij jest nieklikalny), 

 

 

 

 jeżeli przycisk Wyślij jest klikalny wówczas po kliknięciu na Wyślij 
zostaną wysłane Wiadomości SMS (informacje o wysyłce zapisują się 
automatycznie i są dostępne w Historii wysyłek). 

 

WAŻNE 

Dla wysyłki spersonalizowanej rekomendujemy realizację wysyłki dopiero po 
weryfikacji i potwierdzeniu poprawności konfiguracji. 

 



 

 

 

6.5. Historia wysyłek 
 

Daje dostęp dla wybranego okresu do historii wysyłek, a dla wybranej Wysyłki 
dostęp do poszczególnych Wiadomości SMS oraz możliwość eksportu danych do 
pliku. Możliwość zawężenia historii wysyłek po wybraniu filtra: Numer Główny, 
Nadpis, Odbiorca, Utworzone przez, Nazwa wysyłki i Status. Dane w Historii 
wysyłki są przechowywane przez okres 90 dni licząc od daty zrealizowanej 
Wysyłki. 

Jeżeli firma ma więcej Bramek SMS jak jedną i Administrator przez Panel 
Administracyjny dodał kolejne Bramki SMS wówczas mamy możliwość wyboru 
dla jakiego Numeru Głównego wyświetlić Historię wysyłek. Numer Główny można 
zmienić klikając na przycisk Wybierz w kolumnie Akcje. Można również wybrać 
opcję prezentacji wybranych danych dla wszystkich Numerów Głównych 
dodanych do Panelu Administracyjnego. 

Filtry dostępne w sekcji Historii wysyłki ograniczają zakres prezentowanych 
informacji zarówno w tabelach Lista wysyłek jak i Lista wiadomości SMS. Możemy 
wybrać nazwę wysyłki i przejrzeć Wiadomości SMS wysłane w ramach tej 
wysyłki. Zapoznać się z wysyłkami zleconymi przez wybranego Administratora 
czy Użytkownika. Zawęzić zakres prezentowanych informacji dla wysyłek do 
określonego numeru telefonu odbiorcy, czy statusu wysyłki. 

 

 

 

Wysyłki są prezentowane w wierszach gdzie w kolumnach dla każdej wysyłki 
jest dostępny następujący zakres informacji: Data wysłania, Data zakończenia, 
Utworzone przez, Nazwa, Nadawca, Nadpis, Wysłane / Dostarczone i Status 
(aktywna, zaplanowana, wstrzymana, wysłana, zakończona, nieudana). Wysyłki 
cykliczne są prezentowane jako osobne Wysyłki. 

 

 



 

 

 

 

Dla każdej zrealizowanej wysyłki możemy się zapoznać ze statystykami 
obejmującymi następujący zakres informacji: 

 ile SMS zostało wysłanych z aktywnej(ych) Paczki SMS 

 % wysłanych SMS w ramach zleconej wysyłki 

 ile SMS zostało dostarczonych 

 ile SMS nie zostało dostarczonych 

 ile SMS nie zostało wysłanych 

 ile SMS oczekuje na wysłanie 

 

  

 

Lista Wiadomości SMS to lista wszystkich wysłanych wiadomości SMS wraz 
ze statusem. 

Zakres dostępnych informacji dla każdej Wiadomości SMS:  

 Data wysłania – data godzina:minuta 

 Data dostarczenia – data godzina:minuta 

 Nazwa wysyłki - nazwa kampanii 

 Nadawca – numer telefonu 

 Nadpis 

 Odbiorca – numer telefonu 



 

 

 

 Treść - wiadomości SMS 

 Klucz szyfrujący 

 Status: 

 wysłany 

 dostarczony 

 niedostarczona - wiadomość SMS nie została dostarczona w 
okresie swojej ważności, która standardowo wynosi 72 godziny 

 

 

 

6.6. Raporty wysyłek 
 

Dają dostęp dla wybranego Numeru Głównego do Wysyłek zrealizowanych 
oraz możliwość eksportu danych do pliku. 

Jeżeli firma ma więcej Bramek SMS jak jedną i Administrator przez Panel 
Administracyjny dodał kolejne Bramki SMS wówczas mamy możliwość wyboru 
dla jakiego Numeru Głównego wyświetlić Raporty wysyłki. Numer Główny można 
wybrać w polu Numer nadawcy. Można również wybrać opcję prezentacji 
wybranych danych dla wszystkich Numerów Głównych dodanych do Panelu 
Administracyjnego. 

Raporty prezentują dane jako liczby lub procenty i mogą być udostępnione w 
formacie tekstowym lub graficznym. 

Raporty wysyłek obejmują: 

 okresu, dla którego będą prezentowane wyniki 



 

 

 

 dla wybranego okresu ilość wysłanych, dostarczonych, 
niedostarczonych i niewysłanych wiadomości dla każdej wysyłki 

Raporty mogą być prezentowane w formacie liczbowym i tekstowym. 

 

 

 

Raporty mogą być prezentowane w formacie liczbowym i graficznym. 
procentowym i tekstowym. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Raporty mogą być prezentowane w formacie procentowym i tekstowym. 

 

 

 

Raporty mogą być prezentowane w formacie procentowym i graficznym. 

 

 

 

6.7. Szablony treści 
 

Sekcja jest biblioteką treści wiadomości SMS zapisanych za pomocą przycisku 
Zapisz jako szablon treści wiadomości SMS w trakcie tworzenia wysyłki oraz 
pozwala na dodanie nowego szablonu treści po naciśnięciu na przycisk Dodaj 
nowy szablon. Możliwość utworzenia i zapisania szablonów treści wiadomości 
SMS eliminuje czynność wielokrotnego wpisywania tej samej treści wiadomości 



 

 

 

SMS podczas tworzenia nowej Wysyłki. Dla każdego zapisywanego szablonu 
treści wiadomości SMS należy podać unikalną nazwę, która ułatwi jej późniejsze 
wyszukanie. 

 

 

 

Zapisane Szablony treści możemy sortować w kolumnach (data utworzenia 
utworzone przez, nazwa lub treść) lub przeszukiwać wpisując w pole szukaj 
nazwę szablonu, fragment treści lub autora. Po znalezieniu szablonu treści 
wiadomości SMS możemy wykorzystać go do utworzenia nowej Wysyłki klikając 
na przycisk Przejdź do wysyłki, edytować, skopiować lub usunąć zapisany 
szablon. 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.8. Szablony wysyłek 
 

W Szablonach wysyłek mamy dostęp do listy wysyłek zapisanych za pomocą 
przycisku Zapisz jako szablon wysyłki w sekcji Wyślij wiadomość SMS, a dla 
wybranej Wysyłki dostęp do opisu wysyłki, treści Wiadomości SMS i numerów 
telefonów odbiorców. Możliwość utworzenia i zapisania Szablonów wysyłek z 
treścią wiadomości SMS eliminuje czynność wielokrotnego tworzenia na nowo 
wysyłek o tej samej konfiguracji. 

 

 

 

Zapisane Szablony wysyłek możemy sortować w kolumnach (data utworzenia, 
utworzone przez, nazwa, nadawca, nadpis i treść) lub przeszukiwać wpisując w 
pole szukaj nazwę szablonu, fragment treści wiadomości SMS, autora, nadawcę 
lub nadpis. Po znalezieniu szablonu treści wiadomości SMS możemy wykorzystać 
szablon do utworzenia nowej Wysyłki klikając na przycisk Przejdź do wysyłki, 
skopiować lub usunąć zapisany szablon. 

 

6.9. Wiadomości SMS 
 

Sekcja Wiadomości SMS daje dostęp do Wiadomości SMS odebranych lub 
wysłanych z Numeru Głównego oraz numerów Użytkowników, którzy wykupili 
funkcję dodaną Kopia SMS. 

 

 

 



 

 

 

Reguły – po spełnieniu warunku określonego jako fraza w treści wiadomości 
SMS, numer nadawcy, numer odbiorcy, wybrany okresu czas pozwalają na 
realizację akcji skutkującej automatyczną odpowiedzią (automatyczna 
komunikacja zwrotna), przesłaniem kopii Wiadomości SMS na numer telefonu za 
pomocą Wiadomości SMS lub email, przeniesieniem Wiadomości SMS do 
Folderów utworzonych przez Administratora lub Użytkownika.  

Utworzenie Reguły wymaga: 

 nadanie nazwy dla Reguły 

 zdefiniowanie warunku(ów) jako frazy (identyfikującej cel wiadomości) 
i/lub numeru telefonu nadawcy i/lub numeru telefonu odbiorcy i/lub 
zakresu dat 

 zdefiniowanie akcji podając treść automatycznej odpowiedzi i/lub 
podając adres(ów) email i/lub numeru(ów) telefonów i/lub nazw 
Folderów do przesłania i/lub przeniesienia otrzymanych Wiadomości 
SMS 

 

  



 

 

 

 

Przykładowe zastosowania reguł i sortowania do folderów dla przychodzących 
Wiadomości SMS: 

 składanie reklamacji 

 zgłoszenia awarii 

 przyjmowanie zleceń 

 prośba o kontakt 

 raportowanie 

 badanie opinii 

 badanie satysfakcji klienta 

 komunikacja dwukierunkowa 

 odpowiedzi odbiorców 

 

Skrzynka odbiorcza zasady: 

 przekierowane wiadomości SMS na inny numer są rozliczane z 
wykupionej Paczki SMS 

 jest możliwe przesłanie kopii tej samej Wiadomości SMS na podane 
numery telefonów 

 możliwość tworzenia wielu Reguł i Folderów 

 jest prezentowana informacja o nadawcy otrzymanej Wiadomości SMS, 
jeżeli numer nadawcy jest dodany do Kontaktów 

 możliwość utworzenia folderów i nadania im własnych nazw 

 nazwę folderów można edytować, foldery można kasować 

 dane z folderu można eksportować do pliku 

 dane opisujące poszczególną wiadomość SMS w Skrzynce odbiorczej: 

o Data i czas otrzymania 

o Numer nadawcy – numer telefonu lub Nazwa jeżeli numer jest 
dodany do Kontaktów 

o Numer odbiorcy – numer telefonu lub Nazwa jeżeli numer jest 
dodany do Kontaktów, 

o Treść wiadomości 

o Klucz szyfrujący 



 

 

 

 

6.10. Szyfrowanie 
 

W celu zabezpieczenia treści Wiadomości SMS przed nieautoryzowanym 
dostępem, zastosowano szyfrowanie z kryptografią asymetryczną, z 
wykorzystaniem klucza publicznego i prywatnego. Klucz publiczny jest używany w 
Usługach dla Firm do szyfrowania, a klucz prywatny jest wykorzystywany do 
odszyfrowywania. Oba klucze Administrator może wygenerować, pobrać i 
skonfigurować w sekcji „Szyfrowanie”, dostępnej w Panelu Administracyjnym. 
Klucz publiczny jest wysyłany do Bramki SMS, a klucz prywatny jest automatycznie 
zapisany w przeglądarce Administratora. Oba klucze są możliwe do pobrania przez 
Administratora po zakończeniu procesu generowania kluczy. 

 

 

 

Celem wygenerowania kluczy szyfrujących należy kliknąć na przycisk 
„Rozpocznij konfigurację szyfrowania”. 

 

 

 

Następnie należy zapoznać się z dwoma komunikatami ostrzegawczo – 
informacyjnymi i je zatwierdzić. 

 



 

 

 

 

 

 

W kolejnym kroku wpisujemy bez spacji unikalną nazwę dla kluczy szyfrujących 
i zapisujemy ją inicjując jednocześnie proces generowania kluczy szyfrujących. 

 

 

 



 

 

 

Klucz publiczny został przesłany do Panelu Administracyjnego Usług dla Firm, 
a klucz prywatny zostaje wgrany do pamięci podręcznej w przeglądarce. Dzięki 
temu będzie można odszyfrować Wiadomości SMS w Bramce SMS, ponieważ 
proces odszyfrowania treści Wiadomości SMS będzie przebiegał automatycznie. 
Oba klucze są dostępne do pobrania i archiwizacji. Proces wygenerowanie kluczy 
jest potwierdzony komunikatem, informacją o kluczach i podsumowaniem 
konfiguracji szyfrowania. 

 

 

 

 

Wygenerowane klucze szyfrujące należy zarchiwizować. 

 

 

 



 

 

 

W opcjach zaawansowanych Administrator może załadować wcześniej 
wygenerowany klucz publiczny i prywatny (lub własne - algorytm AES z kluczem o 
długości 256 bitów) oraz odszyfrować treść Wiadomości SMS.  

„Załaduj klucz prywatny do przeglądarki” – opcja do wykorzystania w celu: 

 przywrócenia klucza prywatnego w przypadku zmiany komputera lub 
ponownej instalacja przeglądarki 

 wgrania własnego klucza prywatnego do przeglądarki 

 wgrania klucza prywatnego wygenerowanego przez innego 
Administratora tego samego Panelu Administracyjnego Bramki SMS 

 przywrócenia w przeglądarce poprzednio wygenerowanego klucza 
prywatnego celem odszyfrowania treści Wiadomości SMS 
zaszyfrowanych tym kluczem. 

„Wyślij klucz publiczny na serwer” – opcja umożliwia wgranie do Bramki SMS 
własnego klucza publicznego. 

 

 

 

WAŻNE  

Play nie może odtworzyć klucza prywatnego, ponieważ nie jest on przesyłany 
do Play (jest zapisany wyłącznie w przeglądarce Administratora Bramki SMS). 
Utrata klucza prywatnego uniemożliwi odszyfrowanie treści Wiadomości SMS 
zaszyfrowanych przy pomocy tego klucza. Po utracie klucza, w celu odzyskania 
dostępu do treści Wiadomości SMS, niezbędne jest wygenerowanie nowych kluczy 
szyfrujących. Wygenerowanie nowej pary kluczy umożliwi odszyfrowanie tylko 
treści Wiadomości SMS zaszyfrowanych przy pomocy nowej pary kluczy. 
Wygenerowane klucze powinny być za każdym razem zapisane i zarchiwizowane 
przez Administratora Bramki SMS. 

 

WAŻNE  

Jeżeli zostaną wygenerowane nowe klucze szyfrujące, to nie będzie możliwości 
automatycznego odszyfrowania treści Wiadomości SMS zaszyfrowanych przy 
pomocy wcześniej wygenerowanych kluczy. Przywrócenie możliwości 
automatycznego odszyfrowania treści Wiadomości SMS za pomocą przeglądarki 
dla wcześniej wygenerowanych kluczy, wymaga wejścia w Opcje zaawansowane i 
wykonania operacji Załaduj klucz prywatny do przeglądarki (nie ma potrzeby 
ponownego wgrania klucza publicznego). W sekcji „Szyfrowanie”, w części 



 

 

 

„Informacja o kluczach”, będzie widoczna lista wszystkich kluczy prywatnych 
załadowanych do przeglądarki. 

 

WAŻNE  

Treści Wiadomości SMS mogą być zaszyfrowane tylko przy pomocy jednej pary 
kluczy w ramach Bramki SMS lub kolejnych Bramek SMS dodanych do tego 
samego Panelu Administracyjnego. 

 

WAŻNE  

Jeżeli jest kilku Administratorów w ramach jednego Panelu Administracyjnego 
Bramki SMS i każdy wymaga dostępu do odszyfrowania treści Wiadomości SMS, 
to dla odtworzenia przez nich treści Wiadomości SMS niezbędne jest bezpieczne 
przekazanie kluczy pozostałym Administratorom przez pierwszego Administratora, 
który wygenerował klucze. 

 

6.11. Kontakty 
 

Sekcja Kontakty jest zbiorem danych opisującym osoby podzielone na 
Klientów, Pracowników i Grupy. Dodanych Pracowników można wykorzystać do 
tworzenia Użytkowników Wirtualnej Centralki i Bramki SMS. Dodanych Klientów i 
Pracowników można wybrać jako adresatów Wiadomości SMS. 

 

6.11.1. Klienci i Pracownicy 
 

Dodanie kontaktu wymaga kliknięcia na przycisk ze znakiem plus w kółku lub 
można importować (eksportować) Klientów w formacie CSV lub vCard. 

 

 

 

W trybie edycji Klienta można dla każdej osoby podać numery telefonów, 
faksów, adresy e-mail i adresy korespondencyjne. 

 



 

 

 

 

 

Import kontaktów – funkcja umożliwiająca skopiowanie do Kontaktów własnej 
listy zapisanej w formacie pliku typu Excel z rozszerzeniem .csv (jednorazowo do 
50.000 importowanych danych w wierszach). Struktura zaimportowanej listy 
Kontaktów powinna zawierać numer telefonu w pierwszej kolumnie. 

Eksportu Kontaktów - do pliku w formacie CSV. 

 

6.11.2. Grupy 
 

Grupę tworzymy od nadania jej unikalnej nazwy, a następnie dodając do niej 
poszczególnych członków klikając na zakładkę Dodaj klientów lub pracowników 
do grupy i klikając na ikonę Dodaj w kolumnie Akcje. W trybie edycji Grupy 
kontaktów można zmienić jej nazwę. Celem usunięcia członka danej grupy 
najeżdżamy kursorem na ikonę kosza w kolumnie Akcje i klikamy. Utworzenie 
Grupy pozwala na realizowanie wysyłki do wybranych Klientów lub Pracowników. 

Grupa – zasady tworzenia i modyfikacji: 

 możliwość podania opisu Grupy 

 Grupę można stworzyć wybierając klientów lub pracowników 

 istnieje możliwość tworzenia dowolnej liczby Grup 

 każdy Kontakt można przypisać do kilku Grup 

 możliwość edycji zapisanej Grupy dodając lub usuwają Kontakty 

 możliwość usunięcia Grupy 

 

 



 

 

 

6.12. Pomoc 
 

Sekcja Pomoc zawiera dane kontaktowe Obsługi Klienta, odpowiedzi na 
najczęściej zadawane pytania dotyczące Usług dla Firm, dokumenty Play powiązane 
z usługą, czy możliwość zgłoszenia prośby o pomoc. 

 

6.12.1. Kontakt 
 

Podane dane w sekcji Kontakt dotyczą Obsługi Klienta dedykowanej do obsługi 
zapytań dotyczących Usług Dla Firm. Celem aktywacji Bramki SMS lub konfiguracji 
usługi, prosimy o kontakt z Doradcą Biznesowym Play. 

 

 

 

6.12.2. FAQ 
 

Sekcja FAQ zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące 
Usług dla Firm. 

 

 



 

 

 

 

6.12.3. Dokumenty 
 

Sekcja umożliwia zapoznanie się lub pobranie dokumentów powiązanych z 
Usługami dla Firm.  

 

 

 

6.12.4. Zgłoś błąd 
 

Sekcja Zgłoś błąd umożliwia wysyłanie maila z załącznikiem do Obsługi Klienta 
dedykowanej dla Usług dla Firm. 

 



 

 

 

 

 


