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Wysyłanie powiadomień SMS oraz e-mail 
 
 

 
- o zbliżającym się terminie przeprowadzenia badania technicznego pojazdu. 
- o wygaśnięciu ważności ubezpieczenia OC. 
 

PROMOCJA! 
 

Wysyłanie powiadomień SMS - każda stacja użytkująca program SKP PRO przed pierwszym 
zamówieniem może otrzymać jednorazowo: 
- 50 SMS-ów testowych przy abonamencie kwartalnym lub rocznym, 
- od 500 do 1000 SMS-ów testowych w przypadku wykupienia programu SKP PRO na okres 2 lat 
i dłuższy (dotyczy nowych klientów).     
 
 
Wyboru i zakupu pakietu należy dokonać bezpośrednio z programu poprzez wysłanie zamówienia - 
klawisz „KUP pakiet SMS”. Opis konfiguracji komputera i oprogramowania znajduje się w pomocy 
programu „SKP SMS (dostępny jest bezpośrednio z Pulpitu Windows)”. 

 SMS-y będą wysłane tylko i wyłącznie do tych Odbiorców, których numer telefonu jest w sieci 
komórkowej. SMS-y nie będą wysyłane na numery stacjonarne.  

 W trybie seryjnego wysyłania DO WSZYSTKICH, przed wysłaniem każdego SMS-a, aplikacja 
sprawdza czy SMS nie był wysłany wcześniej. Jeśli był - nie zostanie wysłany ponownie.  

 W trybie wysyłania DO WYBRANYCH, SMS może być wysłany wiele razy do tego samego 
Odbiorcy.  

 W obydwu trybach: jeśli w polu "Telefon" brakuje danych lub dane nie są numerem telefonu 
sieci komórkowej - SMS nie zostanie wysłany.  

 
Każdego roku właściciel pojazdu obowiązany jest ubezpieczyć pojazd w zakresie OC. W wielu 
przypadkach termin przeprowadzenia badania technicznego jest zbieżny z wykupieniem 
ubezpieczenia pojazdu. Rozszerzając zakres działalności firmy o ubezpieczenia komunikacyjne, 
każda stacja kontroli pojazdów może dodatkowo z tego tytułu uzyskać przychody.  
 

Wprowadzona sekcja umożliwia stacji kontroli pojazdów zajmującej się zawieraniem umów 
ubezpieczeń komunikacyjnych wysyłanie powiadomień o wygaśnięciu ważności ubezpieczenia OC. 
Przykładowa treść e-maila: 
 

Uprzejmie informujemy, iż dnia [TERMIN] mija termin ważności 
ubezpieczenia OC pojazdu marki [POJAZD] o numerze rejestracyjnym 
[NUMER]. Zapraszamy do zawarcia umowy ubezpieczenia w naszej stacji 
kontroli, oferującej pełen zakres ubezpieczeń komunikacyjnych jako filia 
wiodących firm ubezpieczeniowych. 
Dane firmy ..... Godziny otwarcia ..... itd. 

 
Więcej informacji znajduje się w pomocy programu „SKP SMS”. 
Uruchomienie usługi wymaga zachowania następującej kolejności: 

 

 podłączenia do sieci internetowej 

 prawidłowej konfiguracji sprzętu i oprogramowania 

 zakupu pakietu SMS-ów 
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