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Jakarta, 10 Maret 2010
No: ..........................
Kepada Yth:
Bapak/Ibu calon customer
WebSMS4U.com
di tempat

Re: Proposal/Penawaran Layanan SMS Broadcast
Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan penawaran jasa layanan pengiriman SMS Broadcast,
yaitu pengiriman SMS dengan kapasitas sangat besar, mencapai 150.000 SMS per jam dan
senderID yang bisa dimasking/diganti menjadi nama perusahaan/nama produk, dan teks
lainnya, sebagaimana terlampir.
Sekilas mengenai WebSMS4U.com.
WebSMS4U.com adalah salah satu unit usaha dari CV. Tirto Kencono yang berdiri
sejak 2002. WebSMS4U.com sendiri baru dikembangkan pada tahun 2005 yang berawal dari
dari kebutuhan akan kecepatan dan kepraktisan dalam berkomunikasi utamanya dalam
komunikasi data (SMS), dimana hal ini akan sulit dipenuhi dengan menggunakan handphone
biasa.
Kini WebSMS4U.com telah berkembang dengan cepat. Saat ini kami juga berpartner
dengan beberapa perusahaan khususnya dibidang IT baik di dalam negeri maupun manca
Negara untuk melayani berbagai macam kebutuhan akan informasi teknologi seperti
pengadaan perangkat keras (hardware), networking, pembuatan program aplikasi, layanan
Internet connection, aplikasi SMS, IT consulting, Linux migration, training linux dan lain-lain.
Demikian proposal ini, semoga bermanfaat bagi bisnis Anda. Atas perhatian yang telah
ditunjukkan kami ucapkan terima kasih. Kami tunggu kabar baiknya.
Hormat kami,
WebSMS4U.com
CV. TIRTO KENCONO

Bambang Utoyo
Marketing Manager
HP: 0815 1302 8708 / 0818 10 6767
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SMS Broadcast
SMS Broadcast disebut juga SMS Bulk atau SMS Blast atau SMS Masking (karena
senderID-nya bisa diganti/masking menjadi alphanumeric/teks). WebSMS4U.com adalah
website penyedia layanan SMS Broadcast, mengirimkan SMS secara broadcast/groucast
melalui web (Web2mobile SMS) dengan sender-ID teks/alphanumeric, bisa nama
perusahaan, nama produk atau nama pribadi Anda. Layanan SMS WebSMS4U.com dapat
dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti sistem pengiriman pesan secara personal,
corporate dan group, customer relationship, marketing promotion, launching product,
invitation, notifikasi billing statement/tagihan dan lain sebagainya.

A. Fitur-fitur SMS Broadcast
A.1.

Sender-ID alphanumeric bisa berupa nama perusahaan/produk/nama Anda
sendiri
A.2. Mampu mengirimkan SMS dalam jumlah yang sangat besar, bisa mengirim
hingga 150.000 SMS per jam
A.3. Pengiriman SMS melalui server WebSMS4U.com dengan Internet (bisa dilakukan
sendiri), aman & privacy
A.4. Pengiriman SMS bisa dijadwal/scheduled (khusus paket corporate). Cocok untuk
ucapan (ultah/anniversary), jatuh tempo tagihan, premi asuransi, dan lain-lain.
A.5. SMS dikirim langsung menuju server SMS Center operator seluler
A.6. Jangkauan pengiriman yang luas ke seluruh operator GSM di Indonesia bahkan di
manca negara (mulai akhir Maret 2006, Telkomsel menerapkan aturan
khusus untuk masking ke jaringan Telkomsel *)
A.7. Report pengiriman SMS dapat disimpan ke dalam PC atau di print
A.8. Phonebook bisa dibuat per group dan bisa diimport dari file CSV (MS Excel)
A.9. Tidak memerlukan tambahan perangkat hand phone, install program dan lainnya.
Cukup koneksi ke Internet, login ke website WebSMS4U.com dan siap
mengirimkan SMS
A.10. Mudah, efektif dan efisien

B.

Siapa yang membutuhkan SMS Broadcast?

B.1.
B.2.

B.3.
B.4.
B.5.
B.6.

C.

Perusahaan/pribadi yang peduli dengan peningkatan image dan customer relation
Perusahaan/pribadi yang menginginkan undangan, marketing promotion, acara
spesial/program khusus, launching product, opening ceremony dan informasi
lainnya) bisa segera dan pasti sampai kepada tujuan
Perusahaan/pribadi yang ingin menjaga hubungan (keep in touch) dengan
relasi/nasabahnya
Perusahaan yang ingin mengingatkan nasabahnya tanggal jatuh tempo
pembayaran (notifikasi) yang mesti dilakukan oleh relasi/nasabahnya
Mereka yang ingin mengirimkan ucapan (hari raya/besar, ulang tahun, tahun
baru, happy anniversary, ungkapan keprihatinan, dan lain-lain)
Mereka yang mengutamakan efisiensi

Jenis-jenis
Broadcast

perusahaan/institusi

yang

cocok

menggunakan

SMS

Asuransi :: Bank :: Bengkel/Salon Kendaraan :: Biro Perjalanan :: Boutique :: Broker
Investment :: Cafe/Restaurant/Entertainment :: Distributor :: Event Organizer :: Hotel
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:: Building Management :: Leasing/Lembaga Pembiayaan :: Jasa Kurir :: Logistik ::
LSM :: Media Massa :: Membership Club :: Multi Level Marketing :: Partai Politik ::
Pendidikan :: Properti :: Retail/Toko Eksklusif :: Rumah Sakit/Klinik :: Salon
Kecantikan/SPA :: Showroom Mobil :: dan lain-lain.

D.

Bagaimana cara mendaftar layanan SMS Broadcast?

D.1.

D.2.
D.3.

D.4.

D.5.
D.6.

E.

Isi form pendaftaran pada website kami WebSMS4U.com dan pastikan email
Anda yang dipakai untuk mendaftar masih aktif. Bila Anda lupa password untuk
login, password bantuan akan dikirim ke alamat email ini.
Registrasi pada hari libur akan diproses pada hari kerja berikutnya.
Lengkapi form pendaftaran Anda dengan mengirimkan melalui Fax/email kepada
kami yaitu Fotocopy KTP (Perorangan) atau fotocopy SIUP & KTP Penanggung
jawab (Perusahaan) dan bukti transfer Anda.
Setelah semua persyaratan terpenuhi, paling lama 24 jam kemudian Anda akan
mendapat SMS/email konfirmasi yang berisi user id dan password untuk login ke
situs WebSMS4U.com.
Begitu Anda sudah memiliki user id dan password, account Anda siap untuk
mengirim SMS melalui website kami.
Anda juga harus memahami persyaratan/peraturan penggunaan SMS
Broadcastini yang bisa dibaca pada website WebSMS4U.com. Penyalahgunaan
SMS Broadcastuntuk maksud yang tidak baik bisa berakibat diblokirnya user id
dan tuntutan hukum.

Biaya
Besarnya biaya untuk pengiriman SMS Broadcast adalah sebagai berikut. Tidak ada
biaya lain selain biaya pembelian pulsa kecuali untuk Reseller/Agent. Harga tidak
mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah dengan atau tanpa pemberitahuan
sebelumnya.
Daftar
harga
terbaru
dapat
dilihat
pada
website
http://www.websms4u.com):
Unit
Price
US$/SMS

No

Paket SMS

Total (US$)

1

1,000

SMS

0.0350

35,-

2

5,000

SMS

0.0340

170,-

3

10,000

SMS

0.0330

330,-

4

25,000

SMS

0.0310

775,-

5

50,000

SMS

0.0305

1.525,-

6

100,000

SMS

0.0295

2.950,-

7

250,000

SMS

0.0290

7.250,-

8

500,000

SMS

0.0285

14.250,-

9

1,000,000

SMS

0.0275

27.500,-
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10

Harga Khusus Reseller

0.0270

Min. Pembelian
3.000 SMS

Semua credit SMS berlaku selama 12 Bulan
Keterangan:
Pembayaran dengan mata uang US$, hanya melalui fasilitas PayPal (https://www.paypal.com/id/),
sedangkan pembayaran dalam mata uang rupiah, mengacu pada kurs jual Bank BCA
(http://www.klikbca.com) pada saat transfer akan dilakukan.

F.
Pembayaran
F.1.
Semua pembayaran dilakukan dimuka (pre-paid)
F.2.
Pembayaran sejumlah paket quota sms yang dipilih ditujukan kepada: Bank
Central Asia, cabang Jkt-Kramat Jati, rekening no: 165-1796399 atas nama
Bambang Utoyo.
F.3.
Credit SMS yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan
G.
Pengaktifan Account
G.1. Jika semua persyaratan administratif (bukti pembayaran, dokumen fotokopi KTP
dan/atau SIUP) sudah dipenuhi serta segera dikonfirmasikan kepada kami
sebelum pukul 14.00 wib, pengaktifan account personnel umumnya dilakukan
pada hari yang sama.
G.2. Pengaktifan account Corporate user memerlukan waktu 2 hari sejak dipenuhinya
semua pernyaratan dan transfer.
G.3. Kami akan mengirimkan email yang berisi userID, password dan petunjuk
penggunaan layanan WebSMS4U.com. Setelah itu, account sudah bisa
dipergunakan sebagaimana mestinya.
H.
Lain-lain
H.1.
Pelanggan WebSMS4U.com, bersedia untuk mematuhi, tunduk dan patuh pada
peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
H.2.
Segala penyalahgunaan dalam pengiriman SMS sehingga mengakibatkan
kerugian pihak lain, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelanggan/pengirim
SMS.
H.3.
Jika diperlukan kami akan pro-aktif menyampaikan arsip SMS dari member yang
menyalahgunakan
WebSMS4U.com
dengan
maksud
yang
tidak
baik
(penyalahgunaan/penipuan) untuk diserahkan kepada pihak berwajib.
H.4.
Pelanggaran atas masalah tersebut di atas dapat menyebabkan account diblokir
untuk sementara atau bahkan bisa di terminate/dibatalkan, tergantung tingkat
pelanggarannya. Credits SMS dari account yang diblokir/dibatalkan sisa saldonya
akan hangus (kembali ke 0 / nol).
*) Catatan Khusus Masking/SenderID Telkomsel:
1. Pengguna harus corporate/perusahaan dibuktikan dengan Akte Perusahaan & SIUP
2. Penggunaan rutin, minimal 10.000 SMS per bulan, kurang dari itu tetap membayar untuk 10.000
SMS per bulan
3. Mengisi form registrasi Telkomsel & Surat Kuasa pengurusan ke Telkomsel
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