
Användningsområden

Kunden i centrum
Vi på iP.1 är övertygade om att du som kund hjälper till att driva oss frammåt. Det är tack vare era idéer som vi kan ut-

veckla smarta och enkla lösningar som hjälper andra att nå ut med sitt budkskap. SMS når fram på riktigt!

Marknadsföring
Påminnelser
Tidsbokningar
Information
Vakanser

Rabattkoder
Orderbekräftelser
Tidsbokningar
SMS-larm
Internkommunikation

Inbjudningar
Incheckning
Kampanjer
Kundklubb
Notifieringar

Om du är nyfiken på möjligheterna till effektiv 
masskommunikation genom att skicka SMS 
från datorn, så är Webb-SMS rätta ingången 
för dig.
 
Inga abonnemang, inga bindningaInga abonnemang, inga bindningar, inget att in-
stallera – bara ett lågt styckpris och en SMS-tjänst 
av hög kvalitet! 

Du går enkelt in på vår webbplats och skickar 
SMS online direkt från din webbläsare.

Hur kommer jag igång?
Vår SMS-tjänst bygger på ett SMS-saldo. Man 
fyller på ett konto med ett lämpligt SMS-saldo som 
sedan varje SMS dras ifrån. Styckpriset per SMS 
beror på hur mycket saldo du fyller på eller vilken 
kontotyp du väljer. 

Du kan komma igång direkt via vår webbshop Du kan komma igång direkt via vår webbshop 
eller utvärdera våra tjänster genom att skapa ett 
testkonto.

iP.1 Networks AB

Kaplansgatan 16 b

541 97 Skövde

010-160 60 60

info@ip1.se

www.ip1sms.com

Skicka SMS från datorn den enkla vägen!

Funktioner

SMS-utskick till grupper eller enskilda kontak-
ter

Importera kontakter direkt i applikationen 
från exempelvis Excel

Personliga SMS-utskick genom smart inte-
gration direkt från kontaktboken

Skapa egna text-mallar

Skicka upp till 9 sammanhängande SMS

Tidsinställda SMS-utskick samt direkt-utskick.

Valfri avsändare (3 - 11 tecken, A - Z, siffror 0 
- 9)

2-vägs kommunikation (Ta emot svar från 
dina mottagare)

Leveransrapporter på utgående SMS

3 månader historik på utgående och inkom3 månader historik på utgående och inkom-
mande SMS

Bifoga filer i SMS (Filen laddas upp i applika-
tionen och bifogas som en länk i SMS:et)

Webb-SMS


