Med mailNsms får du hurtigt og nemt beskeden ud
- Travle mødedeltagere får hurtigt og nemt besked
- Virksomheden sparer mange dyre telefonopkald
- Brugbar i ethvert mailprogram og kræver ikke ekstra installation.
- Løsningen når sikkert frem uden at genere andre

mailNsms er udviklet, så den er nem at bruge.
"Sms-løsningen er enkel af bruge, intuitiv og hjælper os med at kommunikere effektivt med vores
kunder. For os fungerede løsningen perfekt og løste vores udfordringer fuld ud."
IT PRO Marketing Manager Stig Nerland fra Microsoft Norge

CAPE ABILITIES SMS APS | HESTKØB VÆNGE 81 | DK-3460 BIRKERØD | TEL. +45 4018 0000 | SALG@CAPEABILITIES.COM | WWW.SIMPLENMOBILE.DK | WWW.CAPEABILITIES.COM

mailNsms behøver ingen installation og kan bruges fra et hvert mailprogram. Du sender sms beskeden på præcis samme
måde, som når du sender en e-mail.
- Anvend eksisterende adressebøger, kontakter og grupper fra dit mail program
- Send SMS beskeder til mange samtidig
- Mulighed for at modtage svaret som SMS eller mail
- Begræns antallet af afsendere via filter på e-mail /IP-adresse
- Mulighed for at sende SMS beskeder fra egne applikationer,
kunde/ordre-systemer, CRM-systemer og web-applikationer
- Mulighed for at konvertere e-mail alarmer til SMS beskeder
(kan f.eks. benyttes til overvågning af servere)

Det skal være nemt at kommunikere med mobiltelefoner! Det er filosofien bag simpleNmobile.
simpleNmobile platformen indeholder en række brugervenlige systemer til styring af interaktive SMStjenester, som i daglig tale kaldes Mobile Marketing. Administrationen af disse tjenester ligger på
Internettet, så man altid hurtigt og nemt kan administrere og igangsætte de forskellige aktiviteter. Cape
Abilities kan tilbyde mange SMS løsninger og tjenester inden for Mobile Marketing.
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