INFRACOM SMS-GATEWAY

InfraCom SMS-Gateway

Skicka SMS med webbgränssnitt
NÄRHÄLSAN

Hej
Vi har bokat in dig 2018-02-01 kl 14.00.
Om tiden ej passar ring oss senast 24
timmar innan utsatt tid på 031-400 500.
Med vänliga hälsningar
/Närhälsan

Hej.
Servicen har gått bra och din bil är klar
att hämta.
När du hämtar kan du välja att betala
direkt med kort eller via faktura.
/Verkstaden

God morgon.
Glöm inte din klipptid i dag
onsdag 14/9 kl. 17:30.
Ha en fortsatt bra dag!
/Salongen

InfraCom SMS-Gateway är ett webbaserat verktyg för att skicka
enskilda SMS eller grupputskick till din valda målgrupp.
Nästan alla har en mobil. Alla läser SMS. Ditt budskap når fram.
SMS-utskick till grupper eller enskilda.
100% av mottagarna läser dina SMS.
Snabb marknadsföring.
Med InfraCom SMS-Gateway är det smidigt att bekräfta
möten, informera personal, lansera en ny produkt , göra en
reklamkampanj, tidsbestämma påminnelser etc.
Du väljer om du vill SMS:a till en kund eller en grupp av
kunder.
Liknande system används t ex. av stora butikskedjor som
har kundklubbar där de skickar erbjudande via SMS.

Webbgränssnitt
När du beställer InfraCom SMS-Gateway får du ett användarnamn och lösenord. Du loggar in på en hemsida där du
enkelt administrerar dina utskick.
Importera sändlistor med kundgrupper så har du ett
enkelt och snabbt verktyg att skicka snygga SMS.

Funktioner
•
•
•
•
•
•

Skicka enskilda SMS.
Skicka SMS till grupper.
Valfritt alfabetiskt avsändarnamn.
Skicka SMS med fastnätsnummer.
Enstaka SMS via din e-postklient.
Tidsstyrning av utskick.

• Historik/leveransstatus av
skickade SMS.
• Import av kundregister via
textdokument.
• Skapa mallar.
• Webbportal.

Välj avsändare – mobilnummer eller namn
Du väljer själv om du vill använda ditt mobilnummer som
avsändare eller endast ditt företagsnamn eller annan text.
Väljer du ett namn kommer dock inte mottagaren att kunna
svara, men i bland säger ett namn mer än ett mobilnummer.

COMMUNICATIONS • www.InfraCom.se • Tel: 010 - 550 15 15

1

