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Cara Kerja
• Login ke http://m.diolabs.com dari handphone, atau http://sms.diolabs.com dari
PC
• Pilih menu “Kirim”. Ketik isi SMS dan nomor penerima dengan format lengkap :
contoh : +6281111111
• Untuk mengirim ke lebih dari satu penerima, pisahkan 1 nomor per-baris
contoh :
+6281111111
+6282222222
• Penerima pesan dapat menjawab SMS anda, dengan mengirimkannya ke nomor yang
mereka terima.
• Pesan tersebut dapat anda lihat di menu “Kotak Masuk”.

Ketentuan
• Batas maksimal jumlah karakter SMS adalah 450 karakter sekali kirim. Karakter yang
berlebih akan otomatis terpotong.
• 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.
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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 menyimpan Grup pada Buku Telpon SMS Diolabs.com. Pilih menu “Buku
Telpon”, ketik nama Grup pada kolom “Tambah Grup” (1), kemudian klik “Tambah”.
Masukkan daftar nomor telepon di kolom (2), kemudian klik “Simpan”.
• Anda juga dapat mengirimkan SMS ke Grup yang tersimpan pada Buku Telepon SMS
Diolabs.com anda. Pada menu “Kirim SMS”, pilih Grup pada kolom “Buku Telpon”,
kemudian klik “Sertakan”.
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