SMS PRO
Webbasert verktøy for utsendelse av SMS
til kunder, leverandører og ansatte.

Generelle bruksområder

Fordeler

SMS Pro er et intuitivt web verktøy for effektiv
kommunikasjon til mange.

Informasjon rett i lommen
Dette gir bedriften mulighet til å nå kunder eller
ansatte med informasjon når som helst og hvor som
helst.

Påminnelser
Utsendelse av tilbud
Informasjon til ansatte og frivillige
Utsendelse kundedatabaser

Kostnadseffektivt
SMS Pro er en effektiv, rimelig og direkte form
for kommunikasjon. Utsendelse av informasjon i
papirform er både dyrt og tidskrevende.
Eget webgrensesnitt
SMS Pro er et egenutviklet verktøy som ikke krever
noen form for installering. Alltid tilgang på online
statistikk, leveringsrapport og oversikt over sendte
meldinger.

SMS PRO

DAGENS TILBUD

Egenskaper

Teknisk beskrivelse:

Planlegge utsendelser
Enkelt å planlegge utsendelser med mulighet for
tidsbestemmelse av utsendelsene i forkant og legge
inn standard meldinger.

Oppsett av subnummer
Dette gir mottager muligheten til å respondere
direkte på meldingen, uten at den trenger å skrive
inn et kodeord.

Import av databaser
Enkelt å importere kontakter og databaser via Excel
eller tekstfiler rett inn i web verktøyet.

Fletting
Mulighet til å flette inn spesifikk informasjon for
hvert telefonnummer. Dette kan være saksnummer,
navn eller medlemsnummer.

Online statistikk
Bedriften har alltid tilgang på online statistikk over
sendte meldinger og leveringsrapport.

Ta kontakt

Drift og service

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

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.

Telefon: +47 23 22 73 73
Epost: salg@eurobate.com
Adresse: Brynsveien 3, 0667, Oslo, Norway.
Send EUROBATE til 2030

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.

