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Strza∏ 
w bramk´
„Od poczàtku istnienia serwisu 

u˝ytkownicy przes∏ali za poÊrednictwem

bramki ponad miliard SMS-ów"

– Krzysztof Sieczkowski, dyrektor Biura

Rozwoju Produktu PTK Centertel.
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Internetowa bramka Idei s∏u˝àca do
wysy∏ania wiadomoÊci SMS, mimo ˝e jest
dost´pna bezp∏atnie, umo˝liwia operatorowi
zwi´kszanie przychodów. Od strony
technicznej rozwiàzanie zosta∏o uznane
przez Microsoft za jedno z najciekawszych
w bran˝y telekomunikacyjnej.
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B
ramka internetowa s∏u˝à-
ca do wysy∏ania SMS-ów
na telefony komórkowe
kojarzy si´ z zabawkà dla

nastolatków. Nie zgodziliby si´
z tym jednak polscy ˝o∏nierze sta-
cjonujàcy w Iraku, dla których in-
ternetowe SMS-y przez
pewien czas stanowi∏y je-
dyny sposób kontaktu
z bliskimi w kraju. Nie zgo-
dziliby si´ tak˝e przedsta-
wiciele firmy DCS Computer Con-
sultants Group, autorzy serwisu
sms.idea.pl, którzy za swój pro-
dukt otrzymali od Steve’a Ballme-
ra nagrod´ na tegorocznej konfe-
rencji partnerów Microsoftu
w Toronto. Od poczàtku istnienia
serwisu u˝ytkownicy z ponad 90

krajów przes∏ali za jego poÊrednic-
twem do abonentów Idei ponad
miliard wiadomoÊci SMS.

Przychody z „niczego”
Bramka internetowa s∏u˝àca do
wysy∏ania z Internetu SMS-ów do
abonentów sieci Idea zosta∏a uru-
chomiona pod koniec lat 90.
„W owym czasie wysy∏ano niewiele
krótkich wiadomoÊci tekstowych.
G∏ównym celem uruchomienia ser-
wisu by∏a promocja i edukacja abo-

nentów” – wspomina Krzysztof
Sieczkowski, dyrektor Biura Roz-
woju Produktu PTK Centertel. Kil-
ka lat temu na jednego abonenta
przypada∏o 5 wys∏anych SMS-ów
miesi´cznie. Obecnie 55! „Wraz ze
wzrostem popularnoÊci SMS-ów
zmieni∏y si´ priorytety” – mówi

Krzysztof Sieczkowski.
Tak zapad∏a decyzja o bu-
dowie nowego serwisu
SMS-owego. 

Bramka mia∏a pozostaç
bezp∏atna i wygodna w obs∏udze. 
Cenà, jakà u˝ytkownicy p∏acà za
korzystanie z bramki, jest tolero-
wanie do∏àczanej do SMS treÊci
reklamowej.

Jedynym utrudnieniem w ob-
s∏udze jest koniecznoÊç wpisania
has∏a wyÊwietlanego na tzw. to-

kenie graficznym. Mechanizm
wprowadzono, by uniemo˝liwiç
wykorzystywanie bramki jako
bezp∏atnego narz´dzia masowej
wysy∏ki marketingowej. Us∏uga
jest bezp∏atna, ale nie oznacza to,
˝e nie przynosi dochodów. Poczàt-
kowo bramka umo˝liwia∏a tylko
komunikacj´ w jednym kierunku;
w nowym systemie adresat SMS
mo˝e odpowiedzieç nadawcy po-
przez bramk´. Za wys∏anie zwrot-
nego SMS zap∏aci zgodnie z cenni-

kiem. WiadomoÊç wyÊwietli si´
w „skrzynce pocztowej” na stronie
internetowej i b´dzie dost´pna
przez 24 godz. 

Ryzyko partnera
Od 2001 r. operator sieci Idea
wspó∏pracuje nad rozwojem bram-
ki SMS z warszawskà spó∏kà DCS.
Przyj´ty model wspó∏pracy, okre-
Êlany angielskà nazwà revenue-
sharing, polega na podziale przy-
chodów pomi´dzy operatorem
a firmà zewn´trznà. Wynagrodze-
nie dostawcy jest uzale˝nione od
rozwoju biznesu klienta. 

Takie podejÊcie wymusza
gruntowne wnikni´cie dostawcy
w biznes klienta i wzi´cie na siebie
cz´Êci ryzyka zwiàzanego z inwe-
stycjà. „JeÊli klient dobrze zna swój
biznes i wyczuwa tendencje rynko-
we, to taki model mo˝e byç bardzo
rozwojowy dla dostawców, którzy
nie bojà si´ wyzwaƒ” – mówi Jacek
Diehl, prezes DCS. „Ten model ko-
rzystny jest równie˝ z innego powo-
du – to dostawca Êwiadczàcy us∏u-
g´ jest sam zainteresowany utrzy-
maniem jakoÊci, co zmniejsza kosz-
ty klienta” – dodaje Krzysztof
Sieczkowski.

Wielkie ciÊnienia
Jednym z najwi´kszych wyzwaƒ
zwiàzanych z obs∏ugà bramki jest
przepustowoÊç ∏àczy interneto-
wych. Miesi´cznie z Internetu
przesy∏anych jest ponad 50 mln
SMS-ów, a strona http://sms.
idea.pl notuje 150 mln ods∏on. Sy-
tuuje to serwis wÊród najpopular-
niejszych witryn w Polsce.

Nieustannie prowadzone sà
prace nad optymalizacjà serwisu
dla u˝ytkownika. W tym celu obj´-
toÊç strony ograniczono do mak-
symalnie 30 KB oraz wykorzysta-
no kompresj´ HTTP. Udost´p-
niajàc interfejs XML API, umo˝li-
wiono równie˝ dwukierunkowà
wymian´ wiadomoÊci SMS z ko-
munikatorami internetowymi, ta-
kimi jak Gadu-Gadu. Uniezale˝nia
on producentów komunikatorów
od zmian zachodzàcych na stronie
sms.idea.pl, a jednoczeÊnie – opty-
malizuje wykorzystanie pasma.
Nowa funkcjonalnoÊç Carbon 
Copy umo˝liwia u˝ytkownikom
otrzymywanie SMS-em lub e-ma-
ilem kopii wiadomoÊci przycho-
dzàcych do bramki.

Dzi´ki zastosowaniu aplikacji
FloodGate firmy Check Point,
umo˝liwiajàcej inteligentne zarzà-

dzanie pasmem, udaje si´ ograni-
czyç problemy zwiàzane z niedo-
st´pnoÊcià strony w szczycie ru-
chu, np. w okresie Êwiàtecznym.
W ekstremalnych przypadkach
strona wprawdzie wyÊwietla si´
wolniej, ale pozostaje dost´pna.

Niestraszny MS
System zosta∏ zbudowany z wyko-
rzystaniem technologii Microso-
ftu. Strony WWW udost´pniane
sà przez kilka serwerów Windows
2003 i IIS, pracujàcych w trybie lo-
ad-balancing, a rdzeƒ stanowi ba-
za danych SQL Server 2000. Zda-
niem przedstawicieli DCS, wysoka
dost´pnoÊç i wydajnoÊç produk-
tów Microsoft to kwestia umiej´t-
nego strojenia.

Problem polega na konieczno-
Êci niezale˝nego przetwarzania se-
tek transakcji na sekund´, obejmu-
jàcych równoczeÊnie zapisywanie,
odczytywanie i usuwanie danych
(m.in. ze wzgl´du na poufnoÊç
przekazywanych informacji). Wy-
dajnoÊci jest na bie˝àco optymali-
zowana na wielu poziomach: od
zaawansowanej konfiguracji, pole-
gajàcej na rozdzieleniu poszcze-
gólnych elementów systemu (da-
ne replikowane sà z produkcyjnej
bazy danych do oddzielnych baz:
raportowej i billingowej), a˝ po fi-
zyczne rozrzucenie danych na
wielu dyskach. Dost´pnoÊç syste-
mu w skali roku si´ga 99,97%.

Internetowa bramka SMS Idei, 

mimo ̋ e jest bezp∏atna, umo˝liwia

operatorowi zwi´kszanie przychodów.
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SMS.IDEA.PL OGRANICZONO DO 30 KB

Microsoft nagradza
Rozwiàzanie opracowane przez DCS
zosta∏o nagrodzone przez Microsoft na
dorocznej konferencji Microsoft Worl-
dwide Partner Conference 2004 w To-
ronto. Nagroda zosta∏a przyznana w ka-
tegorii Customer  Experience of the Year.

WToronto nagrod  ́Winning Custo-
mers Award w kategorii Small Business
Solution of the Year otrzyma∏a tak˝e in-
na polska firma – krakowski CDN za
wdro˝enie systemu OPT!MA w war-
szawskim biurze Finansowo – Ksi´go-
wym LICZYK. 

Konkurs polega∏ m.in. na przedsta-
wieniu autentycznych przypadków
wdro˝eƒ i uwierzytelnionych rekomen-
dacji dotyczàcych pozyskania klientów.
Przy wyborze zwyci´zcy brane by∏y 
pod uwag´ np. ∏atwoÊç u˝ytkowania
systemu, niezawodnoÊç systemu, 
zintegrowanie, innowacyjnoÊç, bezpie-
czeƒstwo i stosunkowo niskie koszty.


