TOT3G MMS
แสดงขัน้ ตอนการส่ง MMS ผ่านทาง Internet
MMS

เปิ ดแล้ว!!! บริ การส่ง MMS จากเว็บไซด์ไปมือถือ TOT3Gและ MVNO สามารถส่งรูปภาพ, Clip Video,
Clipt เสียง ขนาดไฟล์สูงสุด 500 KB พร้อมทัง้ ส่งข้อความที่มีความยาวมากๆ เป็ นหน้ า A4 สะดวก
และรวดเร็วมากๆ

ขัน้ ตอนการซือ้ MMS
1. เข้าเว็บไซด์ www.totsmartcall.com

เลือกเมนูซ้ือสินค้าและบริ การ เลือก mms seller’s Page

2. สมัครสมาชิกสําหรับท่านที่ยงั ไม่เคยลงทะเบียน สําหรับท่านที่เคยลงทะเบียนในระบบ sms แล้วเลือก Login ใส
username/password เลือกติ๊ก Package ที่ตอ้ งการ
เลือก Order Now
3. ท่านที่มี code TOT Prepaid แล้วเลือกชําระเงิน
ท่านที่ยงั ไม่มี code TOT Prepaid เลือกสัง่ ซื้อ code TOT
Prepaid ชําระด้วยบัตรเครดิต ดําเนิ นตามขั้นตอนจนได้ TOT Prepaid Code
4. เลือกชําระเงิน

ใส่ รหัส TOT Prepaid 14 หลักดําเนิ นการตามขั้นตอนจนเสร็ จ

5. เมื่อดําเนินการสําเร็ จระบบจําแสดง Username/Password ของท่านอีกครั้ง พร้อมกับส่ ง sms มายังมือถือที่ท่านลงทะเบียนไว้

ขัน้ ตอนการส่ง MMS
1. เข้าเว็บไซด์ www.totsmartcall.com
ลูกค้าทัว่ ไปและซื้อผ่านเว็บไซด์

เลือกคลิ๊กเมนูส่งข้อความ เลือกคลิ๊ก Banner แรกสี สม้ สําหรับกลุ่ม

2. ใส่ Username และ Password คลิ๊กที่ Login จะได้หน้าส่ง sms
3. เลือกคลิ๊กที่ส่ง MMS จะได้หน้าส่ ง MMS
4. ช่องเลขหมายโทรศัพท์พิมพ์เบอร์ ที่ตอ้ งการส่ ง mms ให้ ถ้ามากกว่า 1 เบอร์ให้คนั่ ด้วยเครื่ องหมาย “คอมม่า” หรื อเลือเบอร์ จาก phone
book ที่เตรี ยมไว้ เช่นเดียวกับส่ง sms
5. ช่องเรื่ อง พิมพ์ได้เฉพาะ ภาษาอังกฤษ ตัวเลข หรื อเว้นวรรค เท่านั้นเช่น Happy New Year, Happy Valentine เป็ นต้น
6. ช่องข้อความสามารถพิมพ์ได้ความยาวไม่จาํ กัด เป็ นหน้า A4 ก็รับได้
7. ช่องแนบไฟล์ เลือก Browse รู ปภาพ, Clip video, หรื อ clip เสียง อย่างได้อย่างหนึ่ ง ตามนามสกุลที่กาํ หนดเท่านั้น ขนาดต้องไม่เกิน
500 kb สามารถส่ งได้พร้อมๆกัน 10 รู ป หรื อ 10 Clips แต่จะคิด 1 คลิป 1 เบอร์ เท่ากับ 1 ข้อความ mms
8. ช่อง ผูส้ ่ง/เบอร์ ผสู ้ ่ ง ใส่ ได้เฉพาะเบอร์ มือถือเท่านั้น
9. สามารถส่งได้ทนั ทีหรื อตั้งเวลาส่ งไว้ก็ได้เช่นเดียวกับ sms แต่ไม่ควรตั้งเวลาไว้นานมากๆเช่น หลายๆเดือน

ข้อจํากัดการส่ง MMS
1. ใช่ส่ง mms ได้เฉพาะแบอร์ ของ TOT3G และ MVNO ของ ทีโอที
2. ช่องเรื่ อง พิมพ์ได้เฉพาะ ภาษาอังกฤษ ตัวเลข หรื อเว้นวรรค เท่านั้นเช่น Happy New Year, Happy Valentine
เป็ นต้น
3. ช่องแนบไฟล์ เลือก Browse รู ปภาพ, Clip video, หรื อ clip เสี ยง อย่างได้อย่างหนึ่ง ตามนามสกุลที่กาํ หนดเท่านั้น
ขนาดต้องไม่เกิน 500 kb สามารถส่งได้พร้อมๆกัน 10 รู ป หรื อ 10 Clips แต่จะคิด 1 คลิป 1 เบอร์ เท่ากับ 1
ข้อความ mms
4. ช่อง ผูส้ ่ง/เบอร์ ผสู้ ่ง ใส่ได้เฉพาะเบอร์ มือถือเท่านั้น
5. แนะนําไม่ควรตั้งเวลาส่งไว้นานมากๆหลายๆ เดือน

