
Ta kontakt 

Har du spørsmål om våre produkter og tjenester hjelper vi 
gjerne til med å finne løsninger for deg og din bedrift.

Telefon: +47 23 22 73 73 
Epost: salg@eurobate.com
Adresse: Brynsveien 3, 0667, Oslo, Norway.

Send EUROBATE til 2030 

Drift og service

Eurobate AS har automatisk drift av våre tjenester 365/7/24. 
Standard varslingsrutine er SMS til vakthavende tekniker og 
e-post til øvrige om alle uregelmessigheter. Igjennom våre 
servere går det flere millioner SMS hver dag, og vi kan stolt 
vise til en ny serverpark som har en høy kapasitet.

Om Eurobate 

Eurobate tilbyr verdiskapende mobilløsninger for bedrifter 
og organisasjoner. Vi kan mobil kommunikasjon, med 12 
års erfaring og solid teknisk kompetanse. Vi vokser stadig 
internasjonalt, og har kontorer i Latin Amerika og Kenya der  
vi daglig sender ut millioner av SMS igjennom våre systemer.

Generelle bruksområder
Dette er en fleksibel løsning som kan tilpasses 
den enkelte bedrift sitt behov med tilgang på alle 
våre api’er. Med Gateway kan bedriften samle all 
kommunikasjon på et sted. 

 Integrete SMS moduler på hjemmesider
 Integrerte i CRM system

Egenskaper
Online statistikkverktøy
Alltid tilgang på webbasert live statistikk med egen 
innlogging og passord. 

Overtakserte meldinger
Via vår SMS Gateway har en muligheten til å selv 
bestemme prisen på meldingen. 

Oppsett av kodeord
Sette egne kodeord som bedriften velger selv.

Teknisk beskrivelse:
– Nye servere i 2010 der det daglig går flere 
millioner SMS igjennom.
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Gateway
Betaling av varer, tjenester og donasjon via SMS. 

Fordeler
 Tilpasset eget behov  

Ved SMS Gateway vil din bedrift få tilgang på alle 
våre api’er. Vår Gateway har et enkelt grensesnitt 
som gir stor fleksibilitet. 

 Kostnadseffektivt
Eurobate kan tilby lave SMS bulkpriser til sine kunder. 

 Driftsmiljø
Eurobate AS har lang erfaring og solid kompetanse 
på drift og support av mobiltjenester.  


