
 

Cadastro no site MobiPronto/PitchWink 

 

1) Acesse o link: http://www.mobipronto.com/pt-br/home 

 

 

2) Clique no botão “Teste Grátis" e será redirecionado para a página de cadastro. 

 

 

Será necessário informar os dados do responsável pela conta (quem fará os pagamentos de 

compras de SMS). Os dados são: 

 - Nome e Sobrenome; 

 - MobiPronto ID: Cadastre um nome para posteriormente ser informado no sistema da 

JBI para integração dos envios de SMS, por exemplo: “Nome_de_sua_empresa” ou 

“Abreviatura_do_nome_Da_empresa”. Esse nome será exibido na mensagem enviada. 

- Endereço de email: Endereço do responsável pelos pagamentos e gerenciamento da conta no 

MobiPronto. Após informar o email clique em “Enviar Código” e verifique o código enviado no 

email. 

http://www.mobipronto.com/pt-br/home


 

- Digite o Código Recebido: Informe o código enviado para seu email; 

- Código de Referência (Opcional): Pode deixar em branco; 

- Senha: Informe uma senha com pelo menos 6 dígitos. Esta senha será utilizada para acessar 

os painéis de gerenciamento e compra do site da MobiPronto; 

- Confirme a senha: Digite a mesma senha informada anteriormente; 

 

3) Após finalizar o cadastro, será redirecionado para a página de acesso do site 

(https://www.mobipronto.net) onde deverá digitar o email e senha cadastrados 

anteriormente.  

 

 

 

4) Após fazer o login, poderá seguir alguns proceidmentos que o site orienta para ganhar até 100 

créditos. São ações simples como: enviar um SMS de teste para um número qualquer de 

celular; cadastrar e autenticar um número de celular, que poderá ser usado para receber 

notificações se desejado; cadastrar contatos, apenas como meio de reconhecimento da 

plataforma MobiPronto. 

 

Para que possa realizar compras e integrar a ferramenta com o sistema da JBI, acessar o menu 

Configurações > Dados Corporativos, como na imagem abaixo: 

 

https://www.mobipronto.net/


 

 

 

5) Após acessar esta opção de Dados Corporativos, deverá preencher as informações solicitadas 

nas 3 abas: “Dados Principais”, “Endereço de Faturamento” e  “Contatos Corporativos”. 

Lembre-se sempre de clicar no botão “Salvar” após o preenchimento dos campos. 

 

6) Após este cadastro, acesse o Menu Configurações > Dados de Integração, conforme imagem 

abaixo. Preencha a opção “Linguagem de Programação” com a opção “PHP” e clique em 

Alterar.  

 

 

  



 

Comprando SMS no MobiPronto 

 

1) Após se acessar o site, clique no ícone de um carrinho de compras chamado: “Loja Virtual”. Se 

for necessário preencher algum dado ou realizar algum cadastro que não foi feito 

anteriormente o site solicitará neste momento; 

 

2) Você poderá clicar na opção de “Pacotes promocionais” oferecidos pelo site; 

 

 

ou na opção “Créditos”, onde você deverá selecionar a quantidade de créditos que deseja 

contratar, no qual o mínimo de créditos comprados são de 500 SMS. 

 

 

 



 

Após a escolha, clicar no botão “Fechar Pedido” para ser direcionado para a página de forma 

de pagamento, conforme imagem abaixo. Finalizar a compra conforme a forma de pagamento 

escolhida. 

 

 

 

Obs.: O número de Remetente do SMS não pode ser definido previamente, portanto, não será 

o número da imobiliária, mas sim um número aleatório definido pela MobiPronto. Apenas o 

nome da imobiliária (MobiPronto ID) será exibido no SMS enviado. 


