O SMS Auto Reply PRO é uma apllicação fantastica que permite que o
utilizador responsa automaticamente às sms que recebe.
Quando ligado, aplicação responde automaticamente às mensagens chegadas de acordo com várias
preferencias do utilizador.
Esta ferramenta é útil para quando o utilizador esta ocupado comprar ou vender acções, numa aula ou
formação ou a guiar.
Está é uma aplicação simples para sistemas Android, mas muito rica e poderosa em funcionalidades que
permitem gerir e responder as mensagens recebidas.
Opções de bloqueio:
* Não responde a mensagens recebidas por números que constem na Black List.
* Não responde a mensagens recebidas em que o texto contenha pelo menos uma das palavras que consta
na Black Box.
Opções de excepção:
* Responde a mensagens recebidas por números que constem na White List (responde apenas a estes).
* Responde a mensagens recebidas em que o texto contenha pelo menos uma das palavras que consta na
White Box (responde apenas a estas).
Opções de reencaminhamento:
* Reencaminha a mensagem para outro número.
* Reencaminha a mensagem para o Twitter.
Opções de localização:
* Responde automaticamente a uma sms recebida com a geolocalização do utilizador (caso o utilizador o
permita) no fim da mensagem. Envia endereço e coordenadas. Permite inserir uma localização física
manualmente.
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Acesso rápido
* Liga e desliga o auto reply.
* Liga e desliga o cronometro.
* Liga e desliga a mensagem [auto reply].
* Liga e desliga as black e white lists assim como as black e white boxes
* Liga e desliga a assinatura automática
* Speech-to-text
* Liga e desliga a pop-up das mensagens recebidas.
* Os menus intuitivos dão ao utilizar toda a informação que ele precisa apenas quando ele precisa.
COMPRAR

Esta ferramenta pode ser adquirida no Android Market através do seguinte URL: SMS Auto Reply PRO
(Android Market)

Requerimentos mínimos do sistema:
Sistema operativo: AndroidTM 2.1 (ou superior)

DISCLAIMER: A aplicação pode incluir imprecisões ou erros de fórmulas ou tipográficos e não existe garantia que este seja o melhor ou mesmo uma boa aplicação. A ATM e o autor da aplicação não se responsabilizam pela conveniência, precisão, confiabilidade e resultados desta ferramenta, apesar de a terem testado

exaustivamente sem verificarem erros, nem pelo uso indevido do mesmo, incluindo todas as garantias. Os utilizadores da aplicação renunciam a todas as garantias e condições no que diz respeito a utilização deste sistema, na aptidão para um perfil específico de investimento, na titularidade e na não violação. A aplicação só esta disponível em

língua inglesa.

ATM | Associação de Investidores e Analistas Técnicos
info@associacaodeoinvestidores.org
www.associacaodeoinvestidores.org

Phoca PDF

ATM | Associação de Investidores e Analistas Técnicos
info@associacaodeoinvestidores.org
www.associacaodeoinvestidores.org

Phoca PDF

