For de kræsne og krævende virksomheder
- Kommunikationen kommer hurtigt, sikkert og effektivt frem
- Virksomheden sparer mange dyre telefonopkald.
- Løsningen når sikkert frem uden at genere andre
- Løsningen er fuldstændig integreret i Outlook

Paul Winther fra virksomheden TAC siger om løsningen:
For os er det vigtigt at løsningen er nem og enkel at håndtere, både for dem der sender
beskederne ud, men også for os i IT, da arbejdet med vedligeholdelse af systemer tit kan være
omstændigt. Desuden er funktionen, hvor man kan søge leveringsstatus på sine afsendte SMS
rigtig god, da det tit og ofte er tidskritisk og vigtig information der sendes ud, så er det rart at vide
om ens budskaber har ramt telefonen.
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outlookNsms er en naturlig udvidelse af Outlook, som sætter dig i stand til at sende SMS beskeden på præcis samme måde,
som når du sender en e-mail.
- Understøtter den indbyggede SMS funktionalitet i Outlook 2007 og 2010
- Anvend eksisterende adressebøger, kontakter og distributionslister fra Outlook
- Send SMS beskeder til mange samtidig
- Mulighed for at modtage svar som SMS eller e-mail
- Hurtig kommunikation med skabeloner
- Flet med personlige budskaber
- Hold styr på de sendte SMS beskeder via Outlook
- Se hvornår hver SMS er modtaget
- Tidsbestem dine SMS udsendelser
- 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.
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