For de løsningsorienterede virksomheder
- Kommunikationen kommer hurtigt, sikkert og effektivt frem
- Virksomheden sparer mange dyre telefonopkald.
- Medarbejderne arbejder i samme arbejdsmiljø
- Løsningen er fuldstændig integreret i Notes

Banken sender SMS til aktionærerne

Vi bruger løsningen til vore aktionærer. Hvis der er nogle aktiviteter for aktionærerne, som vi har
annonceret på hjemmesiden, så sender vi en SMS ud til dem, når tidspunktet for aktiviteten
nærmer sig. Men vi bruger den også til at sende en SMS ud til aktuelle aktiviteter, som vi ikke har
annonceret på hjemmesiden. Bl.a. er der nogle gang, vi har nogle teaterbilletter og
arrangementer til mere fordelagtige priser, som vi orienterer om.
IT-ansvarlig, Torben Jensen fra Tønder Bank.
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notesNsms kan installeres som en udvidelse af Notes. Du sender sms beskeden på præcis samme måde, som når du sender
en e-mail.
- Anvend eksisterende adressebøger, kontakter og grupper fra Notes
- Send SMS beskeder til mange samtidigt
- Mulighed for at modtage svaret som SMS eller e-mail
- Hurtig kommunikation med skabeloner
- Hold styr på de sendte SMS beskeder via Notes
- Se hvornår hver enkelt SMS er modtaget af mobiltelefonen
- Send SMS beskeder til hele verden

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.
Cape Abilities SMS ApS

Hestkøb Vænge 81
DK-3460 Birkerød
Tlf.: +45 40 18 00 00
@: salg@capeabilities.com
W: www.simpleNmobile.com
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