Hurtig kontakt til kunder, kolleger og samarbejdspartnere
- send SMS beskeder nemt og hurtigt fra din mail, kalender og Internettet…

MailSMS kan anvendes af alle …
Du kan anvende MailSMS til at sende SMS fra et hvilket som helst e-mail system og
sende møde-påmindelser fra en række kalender systemer - helt uden at installere
software på din pc! Du kan også sende SMS fra Internettet hvis du foretrækker det.
Udvidet Outlook funktionalitet …
Outlook brugere kan opnå udvidet funktionalitet via installation af en speciel
Outlook-komponent, eller via Outlook 2007’s indbyggede SMS-funktionalitet.

Se præsentationsfilm

Besøg os på:
www.MailSMS.dk
Se filmen ved at klikke her, eller ved
at gå ind på www.MailSMS.dk

MailSMS er klar til brug på få minutter. Opret en testkonto på www.mailsms.dk og send de første 10 beskeder gratis!

Få alle disse funktionaliteter stillet til rådighed via MailSMS …
Basis funktionalitet i e-mail systemer
- Send SMS-besked ved at sende en e-mail til mobilnummer@mailsms.dk
- Send til såvel danske som udenlandske modtagere
- Send SMS-beskeder til mange samtidig
- Send lange SMS-beskeder
- Teksten i SMS-beskeden kan hentes fra e-mailens emne, indhold eller begge dele
- Bestem selv hvilken afsender, der skal vises i SMS-modtagerens display
- Modtag svaret som SMS eller e-mail

Funktionalitet i kalender systemer
- Send automatisk SMS-reminder ved at invitere mobilnummer@mailsms.dk
med som mødedeltager
- Automatisk opdatering af SMS-reminderen hvis mødet ændres i kalenderen
- Automatisk udsendelse af aflysnings-SMS hvis mødet slettes i kalenderen
- Bestem selv indholdet i SMS-reminderen
- Bestem selv hvilken afsender, der skal vises i SMS-modtagerens display

Udvidet funktionalitet i Outlook via installation af speciel MailSMS komponent
- Anvend eksisterende adressebøger, kontakter og distributionslister fra Outlook
- Send tidsforskudt SMS-besked
- Benyt skabeloner med standardtekster, som du selv kan rette i
- Tilføj autosignatur i bunden af SMS-beskeden
- Flet med personlige budskaber via Excel-ark
- Hold styr på de sendte SMS-beskeder via en "Sendt SMS"-mappe i Outlook
- Hurtigere afsendelse af SMS-beskeder.

Funktionalitet i webbaseret MailSMS administrationsmodul
- Send SMS-beskeder til én eller flere modtagere
- Send lange SMS beskeder
- Send tidsforskudte SMS-beskeder
- Send SMS-beskeder på faste tidspunkter (f.eks. dagligt eller ugentligt)
- Benyt skabeloner med standardtekster, som du selv kan rette i
- Tilføj autosignatur i bunden af SMS-beskeden
- Flet med personlige budskaber via Excel-ark
- Se detaljeret og summeret opgørelse over alle de SMS-beskeder du har
afsendt fra din e-mail, kalender eller Internettet
- Se hvornår SMS-beskeden er modtaget af mobiltelefonen
- Hurtigere afsendelse af SMS-beskeder
- Opret adressekartotek med individuelle modtagere og grupper af modtagere
Tilpasset virksomhedens behov
- Let administration af brugere og af afdelinger
- Anvend whitelists for at sikre mod misbrug
- Enkel fordeling af omkostninger på afdelingsniveau
- Online brugervejledning sikrer effektiviteten
- Send SMS fra egne applikationer, f.eks. CRM-systemer og web-applikationer
- Konverter e-mail alarmer til SMS (kan f.eks. benyttes ifm overvågning af servere)
- Fungerer fint sammen med Microsoft Exchange server
- Fås også i Citrix version

MailSMS er klar til brug på få minutter. Opret en testkonto på www.mailsms.dk og send de første 10 beskeder gratis!

