Sms-gateway
Ren besked
Til trods for udviklingen af mobile enheder, er mobiltelefonen stadig det eneste, som man kan være
sikker på, at folk altid har med sig, og som nemt og
hurtigt kan tjekkes – uanset hvor man er.
Med MariSofts Sms-gateway kan virksomheder nemt
og billigt sende større mængder af tekstbeskeder og
dermed udnytte mobiltelefonen bedre i både intern
og ekstern kommunikation.
Besked til mange – eller dem, der er langt væk
Sms-gateway’en gør det muligt at skrive en besked på
pc’en og derefter sende den til en eller flere modtagere. Beskeden kan udsendes via mail, virksomhedens
website eller MariSoft’s kontrolpanel. Det betyder, at
man kan vælge det setup, der bedst passer til virksomhedens behov.
Eksempler på situationer, hvor Sms-gateway er en
fordel:
-

Ved beskeder eller informationer til teknikere,
montører eller håndværkere i marken.
Ved vidererapportering af kundehenvendelser til sælgere på vejen.
Ved servicemeddelelser, påmindelser eller 		
tilbud til slutkunder.

Betal kun for det du bruger
Virksomhedens udgift er først og fremmest afhængig
af mængden af beskeder, der sendes. Dermed bliver
løsningen attraktiv også for virksomheder med et
mindre behov – de får mulighed for at bruge sms i de
situationer, hvor det virkelig gør en forskel, uden store
løbende udgifter.

Få mere at vide hos MariSoft på
www.marisoft.dk
Se pris og specifikationer på bagside

Beskeder fra pc til mobiltelefon
Via mail, website eller kontrolpanel
Lav startpris + betaling pr. sms

Sms-gateway
Sender til alle typer mobiltelefoner
Understøtter alle typer mobilabonnementer
Udsend via email eller direkte fra din hjemmeside
Udsendelse af samme SMS til flere personer

Afsendelsestid for en SMS ligger mellem 1-5 sekunder.
I perioder kan tiden for afsendelse dog variere alt efter
travlhed på serveren eller på mobilnettet.
Alle SMS-beskeder afsendes via TDC Mobil.
Afsendelse via kontrolpanel, e-mail, ASP eller PHP script
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