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A. Tentang MuphySMS
MuphySMS adalah software SMS gateway berbasis web multifungsi yang dibangun
menggunakan bahasa PHP, dan didukung dengan MySQL sebagai basis datanya. Sedangkan
untuk core library sms gateway nya, MuphySMS menggunakan Gammu yang telah terbukti
kehandalannya.
Fungsi utama dari MuphySMS adalah memudahkan user untuk melakukan administrasi SMS,
baik keluar maupun yang diterima. Masih ditambah dengan kemampuan autoreply SMS
yang memudahkan Anda dalam merespon setiap SMS yang masuk secara cepat karena
semua dilakukan secara otomatis oleh sistem. Dengan kemudahan itulah, MuphySMS bisa
dijadikan tool ampuh untuk sarana promosi maupun penyebarluasan informasi secara cepat
melalui SMS.
Untuk kemudahan dan kenyamanan penggunaan, MuphySMS didukung oleh AJAX.

B. Manfaat Software
MuphySMS cocok bagi perusahaan atau industri besar, kecil dan menengah yang
menggunakan SMS sebagai media marketing, disamping itu MuphySMS juga bisa digunakan
untuk sarana komunikasi antar personal staff di suatu perusahaan atau instansi.
Bagi sekolah yang ingin membangun SMS gateway untuk keperluan akademik, bisa
menggunakan MuphySMS karena terdapat fitur auto responding. Dengan fitur auto
responding, siswa atau orang tua siswa dapat melihat informasi sekolah, nilai siswa maupun
presensi kehadiran siswa.
Untuk keperluan dakwah, MuphySMS juga bisa digunakan. SMS berisi pesan-pesan dakwah
bisa terkirim secara massal secara manual maupun berdasarkan waktu yang terjadwal.

C. Fitur Software
1. Costumizable Configuration
User dapat dengan mudah untuk mengkostumisasi format SMS yang akan dikirim,
mengubah format perintah SMS, mengatur beberapa konfigurasi aplikasi, dan juga
termasuk fitur cek pulsa, dll.

2. Phonebook Management
User dapat dengan mudah mengatur data nomor handphone.

3. Grouping Management
User dapat dengan mudah mengatur pengelompokan data nomor handphone dalam
phonebook berdasarkan group tertentu.

4. SMS Inbox Management
User dapat dengan mudah mengelola SMS yang masuk, memforward SMS ke nomor
handphone lain, atau mereply nya.
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5. Auto Sending SMS
Software ini dapat mengirim SMS berkala atau terjadwal secara otomatis pada semua
nomor handphone yang terdaftar pada phonebook atau group tertentu

6. Personalisasi SMS
Software ini dilengkapi fitur untuk menampilkan nama setiap pemilik nomor handphone
pada SMS yang dikirimkan.

7. SMS Auto Phonebook Registration
Seseorang bisa dengan otomatis mendaftarkan diri ke dalam database phonebook
MuphySMS hanya dengan mengirim SMS registrasi, dan sistem secara otomatis
memberikan balasan SMS.

8. Auto Forward SMS
MuphySMS juga dilengkapi dengan fitur untuk memforward SMS secara otomatis
melalui format perintah SMS tertentu ke group yang diinginkan.

9. SMS Broadcast/Massal
Kemampuan utama dari MuphySMS adalah bisa mengirim SMS secara cepat ke banyak
nomor HP sekaligus, baik secara manual maupun otomatis melalui import file Excel.

10. Long SMS Support
MuphySMS mampu mengirim dan menerima SMS dengan panjang hingga ribuan
karakter.

11. User Authentication
Untuk keamanan penggunaan, software ini dilengkapi dengan fitur login untuk user
tertentu.

12. Incoming SMS Notification
Setiap kali ada SMS yang diterima oleh sistem, maka akan muncul pemberitahuan
disertai dengan ringtone supaya user mengetahuinya.

13. Multiple HP/Modem Support
Untuk fleksibilitas dan efektifitas, MuphySMS bisa disupport oleh lebih dari 1 buah
HP/modem sebagai SMS receiver dan sendernya.

14. Reporting System
Untuk keperluan reporting, MuphySMS dilengkapi juga dengan fitur export data dalam
format Excel dari SMS yang diterima maupun yang dikirim beserta status pengirimannya
apakah gagal atau sukses. Termasuk juga statistik jumlah SMS yang belum dikirim, sudah
dikirim dengan sukses maupun yang gagal.

15. Auto Resending Failed SMS
MuphySMS juga dilengkapi dengan fitur untuk mengirim kembali SMS yang gagal
terkirim (Sending Error).

16. Auto Reply and Auto Responding SMS
Anda dapat menciptakan suatu sistem yang dapat merespon setiap SMS yang dikirim
oleh seseorang secara otomatis. Sebagai contoh misalkan seseorang ingin mengetahui
sebuah informasi, maka hanya dengan mengirim SMS berformat tertentu maka orang
tersebut secara otomatis mendapat balasan berisi informasi yang diinginkan.

17. LAN Support
Karena berbasis web, maka MuphySMS dapat dijalankan secara simultan melalui sebuah
LAN (Local Area Network).
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18. SMS Masking Support
Anda dapat menggunakan modul MuphySMS untuk mengirim SMS Masking. Dengan
SMS Masking, Anda dapat mengubah nomor sender dengan nama perusahaan atau
nama produk yang diinginkan. Modul SMS Masking ini bersifat optional, bisa digunakan
atau tidak.

19. SMS Spam Auto Filter
Mampu memfilter SMS SPAM yang dikirim dari nomor-nomor tertentu.

20. Auto Restore SMS Template
Memungkinkan Anda untuk menyimpan teks SMS yang dikirimkan ke dalam template
list, dan suatu saat bisa kembali digunakan.

21. Easy Backup and Restore Data
Memungkinkan Anda untuk membackup dan merestore semua data dengan mudah.

22. Easy Integration to Other System
Memungkinkan Anda untuk mengintegrasikan MuphySMS Center ke sistem lain sebagai
datasource SMS autoresponnya. Sistem yang dapat diintegrasikan dengan MuphySMS
termasuk sistem yang ada di web hosting.

23. Advanced SMS Plugin
MuphySMS dilengkapi dengan beberapa plugin yang senantiasa ditambah fiturnya pada
setiap update. Beberapa di antaranya adalah SMS auto translator, SMS bomber, SMS
currency rate, Birthday SMS, SMS Polling, dll.

24. Penambahan fitur AutoSaving SMS ke folder tertentu (NEW)
Menyimpan SMS inbox langsung ke dalam folder tertentu jika di dalam SMS tersebut
terdapat beberapa keyword yang sudah Anda tentukan.

25. New Style (NEW)
Saat ini didukung dengan jQuery dan juga penambahkan style CSS.

26. Penambahan fitur plugin Web2SMS untuk Web Registration (NEW)
Registrasi di website secara otomatis datanya bisa masuk ke dalam database
phonebook, sekaligus bisa mengirim SMS registrasi secara otomatis setelah proses
registrasi di website.

27. Penambahan fitur Short Formatted Autoreply SMS (NEW)
Membuat format SMS autoreply yang lebih pendek dari fitur sebelumnya dan bisa
menggunakan keyword apapun.

28. SMS Millist (NEW)
SMS millist adalah SMS auto forward yang bersifat terbatas hanya dalam group tertentu.
Seseorang yang tidak terdaftar dalam phonebook pada group tertentu tidak bisa
mengirim SMS forward dalam group tersebut.

29. SMS Auto Update Phonebook (NEW)
Seseorang dapat melakukan update data phonebook melalui SMS REG. Jika seseorang
mengirim SMS REG yang pertama, maka data akan tersimpan ke phonebook. Sedangkan
jika mengirim lagi untuk kali kedua, ketiga atau seterusnya maka akan otomatis
mengupdate data phonebooknya.

30. SMS REG for Multiple Group (NEW)
Seseorang dapat melakukan REG ke beberapa group di phonebook. Misal, seseorang
bernama Agus mengirimkan SMS REG dengan perintah REG#GROUPA#AGUS#JAKARTA,
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maka otomatis akan masuk ke Group A. Jika si Agus ini mengirim kembali SMS REG
dengan perintah REG#GROUPB#AGUS#JAKARTA, maka si Agus juga akan masuk ke
Group B. Dengan demikian dalam phonebook, si Agus masuk dalam Group A dan Group
B sekaligus.

31. SMS Sender API (NEW)
Dengan fitur ini, Anda memungkinkan untuk mengembangkan aplikasi web yang Anda
buat dengan menambahkan fitur pengiriman SMS. Selanjutnya dengan API yang
disediakan, SMS tersebut akan dikirim melalui MuphySMS.

32. MuphySMS Plugin (NEW)
Terdapat beberapa SMS plugin seperti SMS polling, SMS ulang tahun, dan masih banyak
lagi ke depannya seiring dengan rilis update-update terbaru.

33. Menggunakan Gammu 1.3x.x sebagai core engine-nya (NEW)
Kini menggunakan Gammu 1.3x.x yang memiliki kemampuan lebih stabil daripada
sebelumnya. Selain itu kecepatan kirim dan penerimaan SMS juga lebih cepat serta lebih
banyak mendukung banyak HP/modem.

34. Kompatibel dengan Windows 8 (NEW)
MuphySMS kini bisa dengan mudah diinstall di Windows 8 baik yang 32 bit maupun 64
bit.

D. Kebutuhan Perangkat
Untuk bisa menjalankan MuphySMS, Anda membutuhkan:
1. PC Server
Disarankan minimal RAM 1GB, minimal space hard disk 10 MB, minimum processor
Pentium 4.
2. Web Browser
Disarankan menggunakan Firefox, opera atau Google Chrome terbaru. Tidak disarankan
menggunakan IE karena ada fitur AJAX yang terdapat di dalam MuphySMS tidak bisa
berjalan dengan baik.
3. Web server dan PHP server
Anda bisa menggunakan XAMPP, AppServ atau WAMP.
4. Sistem Operasi
MuphySMS hanya dapat berjalan di sistem operasi Windows (Windows XP, Windows 7,
dan Windows 8), baik 32 bit maupun 64 bit.
5. HP/Modem SMS (AT Command Support)
HP/Modem digunakan sebagai media untuk pengiriman dan penerimaan SMS. Sangat
disarankan menggunakan modem Wavecom yang sudah teruji dengan baik kestabilan
dan ketahanan pemakaian dalam waktu yang lama. Untuk HP/modem merek lain
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sebaiknya diuji dulu kompatibilitasnya terhadap Gammu. Informasi lebih lanjut tentang
kompatibilitas HP/modem terhadap Gammu, silakan kontak kami.
6. Koneksi Internet (Optional)
Koneksi internet diperlukan hanya untuk pengiriman SMS masking. Jika SMS Masking
tidak digunakan maka tidak perlu koneksi internet. Beberapa plugin MuphySMS juga
memerlukan koneksi internet untuk dapat berfungsi.

E. Harga Software
MuphySMS dijual dalam bentuk 2 paket yang dibedakan berdasarkan lisensinya, yaitu
limited license dan unlimited license.

LIMITED LICENSE
Maksud dari Limited License adalah MuphySMS hanya bisa diinstall di beberapa
PC/Notebook/Laptop saja (sejumlah lisensi yang dibeli). Limited License direkomendasikan
untuk personal user.
Harga MuphySMS untuk limited license adalah Rp 500.000,- /license
Ketentuan:










Harga di atas berlaku per 24 Juli 2013
Pengertian 1 lisensi adalah hanya untuk diinstall di 1 PC/Notebook/Laptop saja
Anda dapat membeli untuk lebih dari 1 lisensi (ada diskon jika membeli lebih dari 1
lisensi sekaligus)
Setiap klien MuphySMS berhak mendapat free update selamanya tanpa biaya lagi
Selama komputernya tidak diganti motherboard atau harddisk, maka lisensi masih tetap
berlaku
Jika MuphySMS dipindah ke PC/Notebook/Laptop lain, atau motherboardnya diganti
sehingga nomor mesinnya berbeda dari sebelumnya sewaktu aktivasi, maka wajib
membeli lisensi baru seharga Rp 350.000,-/lisensi
Tidak boleh dijual kembali
Free technical support

UNLIMITED LICENSE
Khusus untuk corporate/perusahan/instansi/lembaga pendidikan, kami sediakan UNLIMITED
LICENSE. Maksud dari Unlimited License adalah MuphySMS dapat diinstall di berapapun
jumlah PC/Notebook/Laptop, tanpa ada batasan.
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Harga MuphySMS untuk Unlimited License adalah Rp 1.500.000,Ketentuan:








Harga di atas berlaku per 24 Juli 2013
MuphySMS Unlimited License hanya diperuntukkan bagi institusi, perusahaan, lembaga
pendidikan, atau sekolah. Tidak diperuntukkan untuk keperluan perorangan/pribadi.
Free Update selama 2 tahun
Nama software tidak bisa diganti (Nama software adalah nama perusahaan atau
institusinya)
Tidak boleh dijual kembali
Software bersifat semi Opensource
Free technical support

Keterangan:
Harga di atas belum termasuk modem Wavecom. Modem Wavecom tipe 1306B Q2406B USB
dijual dengan harga Rp 450.000,- tipe 1306B Q2303A USB dijual dengan harga Rp 350.000,dan Serial/RS232 dijual dengan harga Rp 475.000,Modem Wavecom digunakan sebagai device untuk gerbang keluar masuknya SMS ke dalam
aplikasi MuphySMS.
(Pembelian Modem Wavecom tipe M1306B Q2406B/Q2303A USB bisa melalui kami di
http://kask.us/hfyii)

Biaya Customize
MuphySMS bisa diintegrasikan dengan sistem lain atau dengan database yang sudah dimiliki
oleh klien. Secara umum bentuk integrasi ini adalah untuk layanan sms autoreply dan sms
broadcast.

Integrasi SMS AutoReply
Integrasi MuphySMS dengan sistem lain dalam bentuk layanan sms autoreply dicontohkan
sebagai berikut:
Misalkan suatu sekolah sudah memiliki data nilai siswa yang tersimpan dalam database atau
aplikasi sekolah yang sudah dimiliki. Selanjutnya pihak sekolah ingin adanya fitur dalam
MuphySMS untuk bisa mengakses nilai siswa via SMS dengan keyword tertentu. Sehingga
apabila ada SMS yang diterima oleh MuphySMS dengan format keyword yang sudah
ditentukan, maka selanjutnya MuphySMS akan membaca data nilai ke database sekolah
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yang sudah ada, kemudian data nilai ini akan dikirim via SMS melalui MuphySMS sebagai
balasannya.
Keterangan di atas adalah satu contoh kasus saja, sedangkan pengembangan SMS autoreply
ini bisa diterapkan di segala kasus.
Biaya integrasi MuphySMS ke database/sistem lain untuk layanan SMS Autoreplay ini adalah
Rp 1.250.000/keyword sms.

Integrasi SMS Broadcast
MuphySMS dapat juga diintegrasikan ke sistem lain untuk keperluan sms broadcast.
Sebagai contoh adalah misalkan suatu sekolah sudah memiliki data nomor HP orang tua
siswa dalam database aplikasi yang dimilikinya. Selanjutnya MuphySMS bisa diintegrasikan
dengan database tersebut untuk melakukan broadcast SMS ke semua nomor HP orang tua
siswa, tanpa perlu memindahkan data yang ada ke dalam database MuphySMS.
Keterangan di atas adalah satu contoh kasus saja, sedangkan pengembangan SMS broadcast
ini bisa diterapkan di segala kasus. Mekanisme pengiriman SMS broadcast ini dapat
dilakukan secara automatic (misalkan berdasarkan waktu tertentu) maupun secara manual
dengan trigger/action tertentu oleh user.
Biaya integrasi MuphySMS ke database/sistem lain untuk layanan SMS Broadcast ini adalah
Rp 3.250.000.
Catatan:
 Biaya customisasi di atas dapat berubah sesuai dengan tingkat kompleksitas atau
kesulitan modul yang diinginkan klien.
 Untuk saat ini kami baru bisa melayani customise integrasi MuphySMS ke sistem lain
yang databasenya menggunakan MySQL dan MS SQL saja.
 Mekanisme pembayaran biaya customisasi: 70% DP + 30% setelah seluruh modul
customisasi dapat berfungsi sesuai yang dikehendaki.
 Lama pengerjaan costumisasi adalah maksimum 2 minggu dihitung sejak
pembayaran awal (DP).
 Masa garansi modul customisasi adalah 1 bulan terhitung dari modul customisasi
diserahkan kepada klien seluruhnya. Masa garansi adalah masa jaminan dari kami
pada berfungsinya secara penuh seluruh modul customisasinya.

F. Informasi Lain


Tidak ada biaya tambahan jika ada update MuphySMS versi terbaru (Free Updates)
selamanya.
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Informasi tentang adanya rilis update terbaru akan diberitahukan melalui SMS atau
kunjungi website http://muphysms.agusadiyanto.net atau http://kask.us/hfyDh
Untuk pengiriman paket software yang terdiri dari CD installer + manual dan juga
modem tidak akan dikenakan biaya tambahan ongkos kirim. Pengiriman kami
lakukan via TiKi/JNE Reguler ke seluruh Indonesia.

G. Screenshot Software

Tampilan Halaman Outbox SMS dan Statistik SMS

9

PROPOSAL PENAWARAN – MUPHYSMS

Tampilan Halaman Pengaturan Konfigurasi
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Tampilan Halaman Phonebook

Tampilan Halaman Group Phonebook
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Tampilan Halaman Inbox SMS

Tampilan Instant SMS dan Cari Phonebok
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Tampilan Fitur SMS Plugin

Tampilan Halaman Auto History SMS
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H. SMS Broadcast Masking Sender ID
Komunikasi dan informasi sudah merupakan kebutuhan penting dan mendasar di kalangan
masyarakat, terutama di kalangan pebisnis. Dalam era teknologi yang semakin maju,
perolehan informasi dapat diakses melalui telepon seluler/handphone.
Saat ini pengguna handphone di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan
diperkirakan mencapai 180 juta atau 80 % dari total penduduk Indonesia. Tingginya
pengguna handphone tersebut dapat menjadi peluang positif bagi pebisnis untuk
menyampaikan informasi ataupun promosi melalui perangkat tersebut.
Melalui proposal penawaran ini, kami menawarkan layanan SMS masking sender ID yang
bisa menjadi solusi promosi instansi/perusahaan, merk/produk, atau sekolah Bapak/Ibu
melalui SMS.
SMS Masking adalah metode pengiriman SMS dimana nomor pengirim tidak muncul di hp
penerima, melainkan akan muncul string/kata tertentu. Kata ini dapat berupa nama instansi,
sekolah atau yang lain. SMS Masking ini dapat dikirimkan secara broadcast ke HP penerima,
dan SMS masking hanya dapat dikirimkan ke nomor-nomor GSM saja (telkomsel, indosat,
Axis, three, XL) Sedangkan penerima yang menggunakan kartu CDMA tidak bisa dilakukan.
Kelebihan SMS masking ini adalah dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan atau instansi
yang mengirimkan SMS. SMS masking lebih dipercaya oleh masyarakat karena dikirim oleh
perusahaan atau instansi, dibandingkan SMS reguler tanpa SMS masking di mana muncul
nomor HP pengirim SMS. Oleh karena itu, SMS masking sangat cocok digunakan sebagai
mobile advertising.
SMS masking bersifat one way SMS, yaitu hanya bisa digunakan untuk pengiriman SMS
namun tidak bisa digunakan untuk menerima SMS jika ada penerima SMS yang ingin
membalasnya.

Perbandingan Tampilan Sender SMS Masking dan SMS Reguler/Standard

Prosedur Registrasi SMS Masking
Untuk dapat mengirim SMS Masking, Anda harus memiliki username dan password untuk
akses ke server SMS masking kami. Username dan password akan kami berikan setelah klien
melakukan registrasi dan pembayaran untuk kredit SMS Maskingnya.
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Dokumen administrasi yang diperlukan untuk registrasi SMS Masking:
1. Untuk perusahaan: Fotocopy SIUP dan NPWP
2. Untuk perorangan: Fotocopy KTP yang masih berlaku
3. Untuk instansi pemerintah: Fotocopy KTP penanggung jawab yang masih berlaku
Kirimkan hasil scan dokumen di atas via email ke muphysms@gmail.com
Dengan dokumen di atas, Anda sudah bisa mengirim SMS Masking ke semua operator GSM
(kecuali nomor Telkomsel: Kartu As, Simpati, Hallo) dan XL. Sedangkan untuk bisa mengirim
SMS Masking ke operator Telkomsel dan XL, selain dokumen di atas perlu dokumen
tambahan sebagai berikut:





Menandatangani Surat Penunjukan
Menandatangani Syarat dan ketentuan Sender ID
Memberikan contoh SMS (Format Pesan)
Memberikan Contoh Formulir sebagai bukti ke pihak operator bahwa Anda
mengumpulkan no Hp secara sah (Contoh form)

(Untuk format dokumen-dokumen di atas beserta petunjuk pengisian dan pengirimannya,
ada di dalam folder ‘LAMPIRAN DOKUMEN’ yang diberikan bersama proposal penawaran
ini). Untuk proses registrasi SMS masking ke Telkomsel, memakan waktu sekitar 1-2 minggu.
Sedangkan proses registrasi ke XL memerlukan waktu kurang lebih 40 hari. Adapun untuk
operator GSM yang lain langsung bisa dilakukan dalam waktu 1x24 jam setelah kami
menerima email hasil scan dari dokumen 1 atau 2 di atas.
Setelah proses registrasi SMS masking selesai, selanjutnya klien akan diberikan akun SMS
masking yang nantinya digunakan untuk login ke interface aplikasi pengiriman SMS.

Proses pengajuan registrasi Sender ID SMS Masking tidak diperbolehkan, jika:
 Sender ID digunakan untuk kampanye Pilkada atau Partai Politik.
 Sender ID berupa nama pribadi (Telkomsel mensyaratkan Sender berupa nama
perusahaan atau merk/produk)

PENTING !!!
Sesuai kebijakan baru mengenai BRTI, maka pihak XL Axiata mengeluarkan peraturan baru
mengenai traffic pemakaian sms masking. Untuk mengajukan sender ID masking ke XL,
maka minimal traffic perbulan adalah 10.000 sms (khusus XL) atau masa berlaku kredit
khusus XL adalah 1 bulan. Apabila masih ada kredit yang tersisa, maka akan hangus.
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Tarif SMS Masking
Berikut ini harga kredit/token SMS Masking ke operator GSM selain XL
Jumlah Kredit/Token SMS
3.000 – 5.000
6.000 – 9.000
10.000 – 24.000
25.000 – 45.000
50.000 – 95.000
> 100.000

Harga Per SMS
Rp 350
Rp 335
Rp 325
Rp 265
Rp 255
Rp 250

Sedangkan khusus untuk pengiriman SMS masking ke operator XL, biayanya adalah
Jumlah Kredit/Token SMS
10.000 – 20.000
> 20.000

Harga Per SMS
Rp 450
Rp 430

Catatan:
 Pesan SMS yang dikirimkan dihitung 1 SMS jika panjang karakternya maks 160
karakter. Apabila lebih dari 160 karakter maka berlaku kelipatan. Misal panjang
karakter SMS nya 300 buah, maka dihitung 2 SMS, dst.
 Minimal pembelian kredit untuk pengiriman SMS ke selain nomor XL adalah 3.000
sms (masa berlaku 1 tahun)
 Minimal pembelian kredit untuk pengiriman SMS ke nomor XL adalah 10.000 sms
(masa berlaku 1 bulan)
 Harga di atas berlaku per 01 Desember 2015
Contoh perhitungan total harga kredit SMS Masking, misalkan Anda ingin beli kredit 3.000
sms untuk pengiriman ke nomor selain XL dan 10.000 sms ke nomor XL, maka total harganya
(3.000 sms x Rp. 350) + (10.000 sms x Rp 450) = Rp 1.050.000 + Rp 4.500.000 = Rp 5.550.000.

Kenaikan Harga SMS Masking Telkomsel (Telkomsel Price Increase)
Date : 31-Dec-2014 12:00
Berhubung karena adanya kenaikan harga SMS Masking dari Telkomsel, maka efektif 1 Januari 2015,
kami menyesuaikan pemotongan kredit token SMS Masking Telkomsel dari semula 1 token menjadi
1.6 token.
Untuk operator non telkomsel dan SMS Standard (Numeric Sender), pemotongan kredit tetap sama
seperti sebelumnya.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Due to the increase the price of Telkomsel, starting January 1, 2015, we adjust deduction of credit for
Telkomsel, from 1 credit to 1.6 credits.
Thank you for your cooperation.
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Prosedur Pembelian Kredit/Token SMS
Adapun pembelian kredit/token SMS Masking dilakukan via transfer ke salah satu rekening
bank berikut ini:





Bank Mandiri, no. rekening 116 000 6076 310 (a.n Agus Adiyanto)
Bank BCA, no. rekening 496 019 2392 (a.n Agus Adiyanto)
Bank Syariah Mandiri, no. rekening 700 665 8808 (a.n Agus Adiyanto)

Konfirmasikan segera ke kami via SMS (08567687087), BBM (28FB2F78) atau email ke
muphysms@gmail.com untuk selanjutnya kami top up quota kredit/token SMS masking
pada akun Anda.

Cara Penggunaan SMS Masking
Cara menggunakan SMS masking adalah dengan login terlebih dahulu ke
http://sms.agusadiyanto.net:8080/Web2SMS/
masukkan username dan password sesuai akun yang diperoleh setelah proses registrasi
selesai dilakukan.
Berikut ini tampilan interface aplikasi untuk pengiriman SMS masking:

Form Login
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Manajemen Phonebook

Form Pengiriman SMS
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Form Pengiriman SMS by Group/All

Delivery Report
Selain menggunakan interface aplikasi yang sudah kami sediakan di atas, SMS masking juga
bisa dikirim melalui aplikasi SMS gateway atau SMS center yang mendukungnya. Adapun
salah satu aplikasi SMS gateway atau SMS center yang sudah mendukung pengiriman SMS
masking ini adalah MuphySMS (http://muphysms.agusadiyanto.net).

Setting Konfigurasi SMS Masking pada MuphySMS
Untuk bisa melakukan pengiriman SMS Masking melalui MuphySMS, terlebih dahulu
username dan password SMS Masking disetting di dalam aplikasi MuphySMS nya dan harus
terhubung dengan koneksi internet.

I. MuphySMS HTTP SMS API
Pemanfaatan penyebaran informasi melalui SMS pada saat sekarang ini tidak hanya
dilakukan secara manual melalui handphone ke handphone, melainkan juga dapat dilakukan
melalui sistem atau aplikasi, atau dengan kata lain SMS dapat diintegrasikan bersama
dengan sistem/aplikasi. Namun untuk keperluan tersebut, diperlukan sebuah infrastruktur
yang tidak murah biayanya. Beberapa infrastruktur yang diperlukan di antaranya: software
SMS center yang senantiasa bekerja secara nonstop 24 jam, perangkat keras/hardware yang
meliputi komputer server dan modem sms yang juga harus bekerja secara nonstop 24 jam,
belum lagi kebutuhan listrik dan koneksi jaringan untuk pengintegrasian SMS dengan sistem.
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Mengingat pentingnya kebutuhan akan SMS dan juga mahalnya infrastruktur yang
diperlukan, maka kami bermaksud untuk memberikan pelayanan HTTP SMS API kepada
perusahaan Bapak/Ibu. Tujuan layanan HTTP SMS API ini adalah memudahkan
pengintegrasian aplikasi/sistem yang sudah ada di perusahaan Bapak/Ibu dengan SMS
melalui protokol HTTP.
Beberapa benefit dari HTTP SMS API ini antara lain:
- Modul integrasi yang mudah diimplementasikan
- Tidak diperlukan infrastruktur untuk keperluan integrasi, seperti: software sms
center, PC server, hardware pendukung (modem sms), dll yang harus online 7 x 24
jam secara nonstop
- Server dan infrastruktur sudah kami sediakan dan mampu beroperasi secara
nonstop 7 x 24 jam
- Reporting system untuk memudahkan pengguna memantau perkembangan traffic
- Mendukung long sms (lebih dari 160 karakter)
- Mendukung inbox dan outbox sms
- Fleksibel digunakan untuk berbagai macam sistem dan aplikasi
Apabila perusahaan Bapak/Ibu berminat dengan layanan ini, maka berikut ini prosedur
untuk berlangganan:
1. Melakukan registrasi di http://muphysms.agusadiyanto.net/smsapi
2. Silakan mempelajari User Guide (Documentation) integrasi yang bisa diunduh
setelah proses registrasi selesai
3. Terdapat free 5 kredit SMS untuk trial (uji coba)
4. Apabila kuota kredit SMS habis, maka dapat melakukan top up kredit SMS dengan
biaya sebagai berikut:

5. Kami juga menyediakan layanan dedicated modem, yang khusus diperuntukan bagi
klien yang ingin mendapatkan layanan SMS API secara private. Benefit dari
dedicated modem ini adalah bahwa SMS yang keluar dan masuk hanya melalui
modem dan sim card tertentu saja.
Perlu diketahui bahwa secara default, layanan HTTP SMS API ini berlaku shared
modem dan sim card, sehingga modem dan sim card dipakai bersama-sama dengan
pengguna lain. Oleh karena itu apabila pengguna menginginkan modem dan sim
card khusus secara private, maka bisa menggunakan layanan dedicated modem
tersebut.
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Adapun biaya langganan dedicated modem ini adalah Rp 125.000/bulan + Biaya
setting modem Rp 150.000 (pembayaran hanya 1x di awal).
NB: Harga belum termasuk kredit SMS.

Bagaimana sistem kerja MuphySMS HTTP SMS API ini?

Dari skema di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Misalkan Anda memiliki server yang di
dalamnya terdapat aplikasi web yang ingin Anda tambahkan modul pengiriman SMS, maka
hal ini bisa diimplementasikan dengan cukup menambahkan modul MuphySMS HTTP SMS
API ke dalam script aplikasi tersebut. Selanjutnya dengan modul tersebut, pesan SMS yang
dikirim oleh aplikasi Anda akan terkirim ke server MuphySMS HTTP SMS API yang telah kami
sediakan. Selanjutnya dari server MuphySMS HTTP SMS API inilah SMS akan dikirim ke
nomor tujuan melalui modem SMS yang ada di server kami. Dengan demikian, Anda tidak
perlu mempunyai aplikasi MuphySMS dan modem SMS sendiri.
Setelah melakukan registrasi, Anda akan mendapatkan API Key, User Guide (Documentation)
disertai contoh penggunaan script dan juga token sms yang bisa digunakan untuk aplikasi
web Anda (1 token sms = maks 160 karakter). MuphySMS HTTP SMS API ini mendukung long
sms (lebih dari 160 karakter), dan setiap SMS yang dikirimkan bisa ditambahkan footer SMS
yang bisa di setting sendiri.
MuphySMS HTTP SMS API ini cocok untuk layanan notifikasi SMS di aplikasi web, seperti
online store (e-commerce), aplikasi akademik, online ticketing, dan lain-lain.
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J. [Premium Plugin] SMS INFO PERKARA SIADPA (Sistem Informasi
Administrasi Peradilan Agama)
MuphySMS merupakan software SMS multifungsi berbasis web yang dapat diintegrasikan
dengan existing system termasuk salah satunya adalah sistem/aplikasi SIADPA yang
menggunakan SQL Server sebagai databasenya.
Adapun tujuan dari layanan SMS info perkara ini adalah memudahkan masyarakat untuk
mengakses informasi sidang perkara melalui SMS. Hanya dengan mengirim SMS ke nomor
SMS center dengan format SIDANG#NOPERKARA, sebagai contoh: SIDANG#123456 maka
masyarakat dapat mengakses informasi sidang meliputi: hari, tanggal, sidang ke berapa,
serta ruang sidang.
Untuk pengadaan layanan SMS info perkara pengadilan agama ini, berikut ini rincian biaya
yang diperlukan:




Software MuphySMS unlimited license : Rp 1.500.000,Modul SMS Info perkara
: Rp 1.100.000,Modem WAVECOM 1306B Q2406B USB : Rp 400.000,-/unit

Keterangan:








Dalam software bisa dipasangi satu atau lebih modem sesuai kebutuhan
Apabila menginginkan modul tambahan selain SMS info perkara, maka ada biaya
tambahan yang besarannya menyesuaikan tingkat kompleksitasnya mulai dari Rp
550.000/modul
Garansi modem WAVECOM adalah 1 tahun
Garansi lifetime software MuphySMS + modul SMS info perkara
Biaya di atas sudah termasuk ongkos kirim paket software dan modem
Spesifikasi komputer yang diperlukan untuk SMS center minimal prosesor Dual Core,
dan RAM minimal 1 GB, dengan sistem operasi Windows (Windows XP, 7, dan 8).

K. [Premium Plugin] “SMS Quick Count”
Alhamdulillah, kami telah merilis Premium Plugin khusus untuk keperluan SMS Quick Count.
Plugin SMS Quick Count ini merupakan yang pertama kali kami rilis sebagai Premium Plugin.
Premium Plugin adalah plugin MuphySMS berbayar yang khusus diperuntukkan oleh
kalangan tertentu saja sesuai kebutuhan.
Secara umum, plugin SMS Quick Count ini berfungsi untuk mendata hasil quick count yang
dikirim oleh para responden di lapangan pada momen tertentu via SMS, kemudian oleh
plugin ini data hasil count akan direpresentasikan ke dalam bentuk grafik yang mudah
dipahami.
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Berikut ini beberapa screen shot tampilan dari SMS Quick Count:

Tampilan Menu Quick Count

Tampilan Hasil Quick Count Dalam Bentuk Diagram Pie Chart

Tampilan Tabulasi Secara Detil Hasil Quick Count

Tampilan Data Statistik Pada Group
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Adapun kelebihan dari plugin ini adalah:
- Didukung oleh kehandalan MuphySMS Center sebagai core aplikasinya.
- Kemudahan setting konfigurasi,
- Mendukung unlimited responden,
- Mendukung multiple modem
- Mendukung SMS autoreply konfirmasi bagi responden
- Mendukung unlimited item pilihan dalam quick count,
- Mendukung grouping responden,
- Kemudahan backup dan restore data
- Tampilan grafik dan tabulasi quick count secara detil dan akurat
- Dapat diakses oleh beberapa PC client secara simultan
Harga Premium Plugin: Rp. 650.000/lisensi/pc

L. [Premium Plugin] SMS Iklan Baris
Sebagai software SMS Center, MuphySMS senantiasa berinovasi dalam pengembangan fiturfiturnya. Kini telah dirilis MuphyPSMS premium plugin untuk keperluan IKLAN BARIS berbasis
SMS. Premium plugin ini diperuntukkan bagi Anda yang ingin memiliki situs iklan baris untuk
keperluan usaha. Melalui plugin SMS iklan baris ini, para pemasang iklan cukup mengirimkan
sms ke SMS center MuphySMS dan iklan mereka akan tampil di website iklan baris.
Lebih menariknya lagi, dalam plugin sms iklan baris ini pihak pemasang iklan bisa
mengupgrade membershipnya ke premium member dengan model sistem token. Dengan
statusnya sebagai premium member, maka iklan-iklan yang dia pasang akan muncul di baris
paling atas dari daftar iklan (di atas iklan-iklan reguler), serta iklan premium akan
diprioritaskan akan tampil di pencarian iklan via sms.
Premium plugin SMS iklan baris ini terdiri dari 2 modul yaitu modul yang nanti diletakkan ke
dalam MuphySMS Center dan modul website iklan barisnya.
Berikut ini beberapa fitur dan kelebihan dari plugin ini :
-

Fitur registrasi membership via SMS
Fitur pasang iklan via SMS
Fitur pencarian iklan via SMS
Fitur upgrade membership ke premium member
Website iklan baris yang SEO Friendly
Website iklan baris bisa dicustomise sendiri tampilannya (opened script)
Nomor HP pemasang iklan ditampilkan dalam bentuk image, sehingga tidak bisa dicrawl
oleh robot search engine
- Panel admin website untuk memudahkan manajemen iklan dan member.
- Semua script plugin bersifat opened sehingga bisa dimodifikasi sendiri sesuai keinginan.
Untuk melihat tampilan website iklan baris berbasis SMS silakan kunjungi link di sini atau
silakan kunjungi salah satu situs iklan baris SMS klien kami di Web SMS Iklan Baris.
24

PROPOSAL PENAWARAN – MUPHYSMS
Sedangkan berikut ini beberapa screen shot tampilan panel admin website iklan barisnya :

Tampilan Menu Administrasi

Tampilan Panel Administrasi Manajemen Member

Tampilan Panel Administrasi Manajemen Iklan Baris
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Contoh Website Iklan Baris
Jika Anda tertarik dengan premium plugin ini, maka harganya Rp 1.650.000,- (paket terdiri
dari modul plugin dan website iklan baris). Harga ini belum termasuk pembelian lisensi
MuphySMS dan modem Wavecom.

M. [Premium Plugin] “E-Commerce Site Auto Confirm SMS”
Anda memiliki situs toko online atau situs e-commerce? dan ingin memberikan pelayanan
berupa SMS konfirmasi order berisi kode transaksi, item barang, total harga dll setiap kali
ada customer Anda telah melakukan checkout melalui situs toko online Anda?
Maka Anda bisa menggunakan premium plugin E-Commerce Site Auto Confirm SMS ini
supaya keinginan tersebut terwujud.
Fungsi utama dari plugin E-Commerce Site Auto Confirm SMS ini adalah mengirimkan SMS
secara otomatis berisi konfirmasi pesanan kepada customer setelah checkout. Dalam
implementasinya, premium plugin ini diinstall di dalam aplikasi MuphySMS Center, dan
selanjutnya akan mengintegasikan MuphySMS Center dengan database toko online atau
situs E-commerce Anda.
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Dengan dukungan teknologi SOAP, yang merupakan platform standar dalam web service,
plugin akan senantiasa bekerja 24 jam nonstop untuk melakukan sinkronisasi data antara
database MuphySMS Center dengan database toko online di web hosting.
Script plugin E-Commerce Site Auto Confirm SMS bersifat opened, sehingga Anda bisa
mengcostumise sendiri format SMS yang akan dikirimkan, dan data apa saja dari database
toko online yang perlu ditampilkan dalam SMS nya.
Jika Anda berminat, maka harga plugin ini adalah Rp. 750.000,-/situs. Harga sudah termasuk
jasa setting/install plugin, namun belum termasuk harga lisensi MuphySMS Center nya.
NB: Untuk 1 lisensi MuphySMS Center bisa diintegrasikan dengan lebih dari satu situs toko
online.

N. Penting untuk Diketahui
Terimakasih atas pilihan dan kepercayaan Anda pada MuphySMS sebagai software SMS
Center. Anda sebagai pengguna MuphySMS, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan
sebagaimana disebutkan di bawah ini:
1. Gunakan MuphySMS secara bijak dan bertanggung jawab
Karena niat awal kami membuat MuphySMS tidak lain tujuannya adalah untuk
memberikan manfaat bagi semuanya. Bukan hanya bermanfaat bagi Anda sebagai
pemakai MuphySMS saja, namun juga masyarakat luas yang mendapat pelayanan
informasi SMS melalui MuphySMS ini.
2. Jangan gunakan MuphySMS untuk menzalimi orang lain
Karena MuphySMS ditujukan untuk kemanfaatan bersama, maka jangan pernah
memanfaatkannya untuk menzalimi orang lain melalui penipuan via SMS, mengirim
berita palsu yang meresahkan via SMS atau sejenisnya. Segala bentuk kezaliman yang
diperbuat oleh seseorang, maka hanya keburukanlah yang akan dia peroleh dan akan
berurusan dengan pihak yang berwajib.
3. Pegang teguh kejujuran
Selama berhubungan dengan kami, kami berharap semua klien MuphySMS bisa
memegang penuh KEJUJURAN. Karena untuk membangun sebuah KEPERCAYAAN dan
KEBERKAHAN dibutuhkan KEJUJURAN.
4. Hargai upaya kami dalam mengembangkan MuphySMS
MuphySMS kami buat dan kembangkan dengan upaya dan usaha yang tidak sedikit.
Maka kami harap Anda sebagai pengguna MuphySMS bisa menghargai hasil upaya kami
tersebut dengan tidak menyebarluaskannya secara bebas, membajak atau menjual
lisensi dengan tanpa haq (ijin). Semoga dengan penghargaan Anda pada usaha kami ini
dapat memberikan keberkahan pula bagi usaha Anda.
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O. Informasi Penting


Tidak semua HP/Modem GSM mendukung atau bisa digunakan untuk MuphySMS.
Sangat disarankan modem SMS yang digunakan adalah jenis WAVECOM karena telah
teruji kehandalannya, dibandingkan modem yang lain.



Apabila modem yang Anda miliki ternyata tidak bisa digunakan atau tidak cocok dengan
MuphySMS, maka uang pembayaran lisensi tidak bisa dikembalikan setelah kode lisensi
(serial number) diberikan.



Kami berhak menolak pembelian MuphySMS dari calon klien, apabila ada indikasi
penyalahgunaan software, untuk kegiatan/bisnis yang jelas melanggar norma agama
(aktivitas haram), atau untuk perkara-perkara yang syubhat (aktivitas yang tidak jelas
haram dan halalnya) dan melanggar norma hukum yang berlaku.

P. Contact Person
Untuk informasi pembelian dan layanan teknis silakan hubungi kami:

Agus Adiyanto.Net
Telp /HP/ SMS: 08567687087
Website: http://muphysms.agusadiyanto.net
Kaskus FJB: http://kask.us/hfyDh | http://kask.us/hfyii
TokoPedia: https://www.tokopedia.com/muphysms
BukaLapak: https://www.bukalapak.com/muphysms
Email: muphysms@gmail.com
FB Fanspages: Muphy-SMS | Twitter: @MuphySMS
YM: adiyanto.agus | BBM PIN: 28FB2F78
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