SMS
Uendelige muligheter med SMS
levert av Cloud Supplier
SMS meldinger sender vi både innenlands og utenlands:
• Bulk (masseutsendelse)
• CPA (Content Provider Access)
• GAS (Gods And Services)

post@cloudsupplier.no
Atema - atema.no
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Hvordan
fungerer det?

SMS

sendes ut fra passordbeskyttet
webside. Dvs. tilgang til løsningen
world wide.

Vi leverer ett brett spekter av
tjenester i skyen innenfor
SMS-tjenester

SMS

sendes via de forskjellige
teleoperatørene til telefonen.

Uendelige muligheter
med SMS levert av
Cloud Supplier

Tel: (47) 63 83 73 64
post@cloudsupplier.no

SMS

Man kan svare på meldingen - mottas
og legges i kundens inbox. Meldingen
kan sendes videre som SMS eller eMail.

SMS - Uendelig muligheter med SMS levert av Cloud Supplier
Hvis dere har andre ønsker eller ideer til hvordan SMS vil kunne hjelpe dere i kommunikasjon med deres kunder, så kontakte
oss, vi finner da gode løsninger sammen som dekker deres ønsker. SMS-meldinger sender vi både innenlands og utenlands, Bulk
(masseutsendelse av SMS-meldinger), CPA (Content Provider Access - Overtakserte SMS meldinger) og GAS (Gods And Services
- SMS meldinger brukes ved kjøp av tjenester). Vi har også 2-veis kommunikasjon som støtter lange meldinger, dvs. meldinger
lengre enn vanlige 160 tegn.
Noen anvendelsesområder
• Utsendelse av tilbud til personer eller grupper
• Utsendelse av kampanjer på SMS
• Konkurranser
• Generell informasjon til kunder
• Føremelding og snøforhold/badetemperaturer på SMS
• Bestilling av tilbud/time
• Bekreftelse av timebestilling
• Toveiskommunikasjon via SMS
• Kundebrev
• Påmelding/reservasjon
• Nyhetsvarsling
• Avstemning

Andre eksempler
• Gi dine kunder tilgang til betalingsbelagte
innholdstjenester
Resultatservice
• Varsling av merkedager
• Fjernstyring helautomatisert drift
• Systemovervåkning
• Kommunikasjon med supporterklubber
• Informasjon om bussturer
• Informasjon om kamper
• Annen informasjon

Ansatte/medlemmer
• Utsendelse av informasjon til ansatte
• Rapportering timelister og kjørelister
• Kommunikasjon for Idrettslag eller foreninger
Effektivisere rutiner
• Utsendelse og mottak av SMS for forfallregistrering
• SMS til e-mail
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