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Cara Kerja

• Anda mengirim E-Mail dengan alamat penerima :
<+62 - nomor>@diolabs.com
contoh : +62856123456@diolabs.com
• Diolabs.com memproses E-Mail anda, kemudian mengirimkannya sebagai SMS ke nomor
penerima.
• Penerima pesan dapat menjawab SMS anda, dengan mengirimkannya ke nomor yang
mereka terima.
• Pesan tersebut akan diteruskan ke alamat E-Mail anda kembali.

Ketentuan
• Pengiriman SMS hanya dapat dilakukan dari alamat E-Mail yang terdaftar pada account
anda.
• Batas maksimal jumlah karakter SMS adalah 450 karakter sekali kirim. Karakter yang
berlebih akan otomatis terpotong.
• Secara otomatis, signature atau attachment message yang disertakan pada E-mail anda
akan dihapus, untuk menghemat space SMS anda
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• Penerima pesan akan melihat SMS anda sebagai SMS yang dikirim oleh nomor server
Diolabs.com. Anda perlu memberitahukan bahwa mereka dapat membalas ke nomor
tersebut untuk berkomunikasi dengan anda. Sewaktu-waktu mereka mengirimkan SMS
ke nomor tersebut, server Diolabs.com akan meneruskannya kepada anda.
• Nomor server Diolabs.com bukanlah nomor eksklusif anda di Indonesia. Ada beberapa
pengguna SMS Diolabs.com yang mungkin juga menggunakan nomor sama seperti anda.
Untuk itu, :
1. Anda tidak dapat menerima SMS, kecuali dari nomor yang pernah anda kirimkan
SMS sebelumnya. Untuk itu, anda perlu mengirimkan SMS kepada nomor-nomor
yang ingin menghubungi anda melalui SMS Diolabs.com.
2. Jika ada 1 penerima di Indonesia yang menjadi rekan anda, serta rekan pengguna
SMS Diolabs.com lain, maka Diolabs.com akan memverifikasi kepadanya, kepada
siapa dia akan mengirimkan SMS. Kami dapat menjamin SMS anda tidak akan
tertukar dengan pengguna lainnya.

Tips
• Anda dapat mengirimkan SMS ke lebih dari satu penerima, seperti anda mengirimkan
E-Mail ke lebih dari satu penerima.
contoh : +62855555555@diolabs.com, +6281111111@diolabs.com
• Anda juga dapat mengirimkan SMS ke Grup yang tersimpan pada Buku Telepon SMS
Diolabs.com anda. Untuk menyimpan Grup lihat petunjuk penggunaan Web SMS Diolabs.com. Format penerima :
grup-<nama>@diolabs.com
contoh : grup-keluarga@diolabs.com
• Untuk melihat status SMS terakhir serta sisa pulsa anda, ketik REPORT, kirim E-Mail
ke service@diolabs.com
• Anda dapat mengecek histori SMS masuk dan keluar secara lengkap dengan login ke
http://m.diolabs.com
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