Gestão e envio ilimitado
de mensagens.
O melhor canal para falar com o seu cliente podem ser vários. Com o Code7 Sendfy você conta com todos.
A solução completa para enviar mensagens para seus contatos pelos mais diversos canais, sem limitações.

Funcionalidades:
• Envie mensagens ilimitadas: Escreva a mensagem que
deseja enviar aos seus clientes, veja como fica o layout na tela do
celular, carregue sua base e inicie sua campanha.
• Controle o investimento: Controle quanto já foi investido
em cada campanha, o que já está programado e quanto resta de
saldo para novos envios.
• Acompanhamento de campanhas: Acompanhe em tempo
real como está o disparo de cada campanha, trabalhando com
campanhas simultâneas e com diferentes mailings.

• Visualização de métricas: Visualize a qualquer momento a taxa de
sucesso das suas campanhas, a quantidade de cliques em links enviados, entre
outras métricas.
• Envie mensagens via SMS e e-mail.
• Agende envios de mensagem.
• Envie arquivos junto com as mensagens.

Diferenciais:
• Insira contatos em uma blacklist: Cadastre contatos que não
querem receber sua comunicação, dessa forma nunca serão disparados
envios para essa lista. A remoção do bloqueio é gerenciada pelo cliente.
• Integre via API: Rapidez e facilidade para integrar nossa ferramenta
e canais de comunicação como parte do seu próprio sistema ou
aplicativo. Disponibilizamos API de comunicação para SMS e E-mail.

• Envios para grupos personalizados, com dados variáveis.
• Auto correção de telefones e caracteres especiais.
• Dashboard ﬁnanceiro.
• LGPD Compliance e Criptograﬁa de dados.

Características técnicas:
• SMS Padrão: Envios de SMS com até 160 caracteres.
• SMS Encadeado: Envios de SMS encadeados, até 1520 caracteres.
• Envio simples: Disparos configurados para 1 ou alguns remetentes.
• Envios para grupos personalizados: Disparos utilizando dados variáveis
registrados no cadastro do contato.
• Envio em lotes: Para envios com volumes maiores, upload de arquivos em
lotes de 300 mil registros por vez.

Envio em lotes programados: Upload de um arquivo único e programação da
plataforma para disparar lotes em tempos pré-estabelecidos.
Consumo: Relatório de consumo de SMS, estornos e valores de disparos.
Criptograﬁa de dados: Todas as interações de texto e chat utilizam criptografia
ponta-a-ponta.
LGPD Compliance: Todos os dados são gerenciados pelo próprio cliente.
inclusive, contamos com uma API para o cliente extrair os dados históricos de todos
os contatos da plataforma.
Status API: Acompanhe o status da plataforma.

