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Cách cấu hình SMS gửi tới E-mail 

DWG hỗ trợ cổng nối tiếp để gửi SMS nhận được trên cổng vào hộp thư của người dùng. Đăng nhập vào 

trang web của thiết bị, vào trang tin nhắn SMS và USSD -> SMS Config, bật chức năng SMS to Email, và 

cấu hình các thông số khác cần thiết. Đây là trang cấu hình: 

 

 

Email Address of  Sender (Địa chỉ Email của người gửi): Cấu hình một email, sẽ được sử dụng để gửi tin 

nhắn SMS đến đích đến người dùng e-mail. 

SMTP Domain ( Tên miền SMTP): Định cấu hình miền máy chủ SMTP ở đây, máy chủ địa chỉ e-mail 

khác có địa chỉ máy chủ khác nhau, hãy xác nhận điều này với nhà cung cấp dịch vụ e-mail của bạn hoặc 

tìm kiếm từ Internet. 

SMTP Port: cấu hình SMTP port, thường là 25, cũng vui lòng xác nhận điều này với nhà cung cấp địa chỉ 

e-mail của bạn. 

SMTP Username (Tên người dùng SMTP): Nhập tên người dùng địa chỉ e-mail của bạn. 

SMTP Password (Mật khẩu SMTP) : Nhập mật khẩu của địa chỉ e-mail mà bạn đã cấu hình, hãy đảm bảo 

rằng nó là chính xác. 

TLS Enable (Bật TLS): Kích hoạt TLS hay không. Nếu máy chủ địa chỉ e-mail của bạn yêu cầu TLS, vui 

lòng bật nó. 

Destination Email Address 1/2/3 (Điểm đến địa chỉ Email 1/2/3): Nhập địa chỉ e-mail để nhận nội dung 

SMS. 

Title (Tiêu đề): Cấu hình tiêu đề của e-mail, sẽ được sử dụng làm tiêu đề email khi gửi tin nhắn SMS đến 

thư đích. 

Dưới đây là một ví dụ: 
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