
 &    Rough Ready SMS bulk tjenste

  Kommunikasjon med SMS

             .   &Antallet personer som buker SMS for både privat og i forretningssammenheng er stadig økende Rough  
                   Ready har derfor utviklet en SMS tjeneste som gjø det mulig å sende ut meldinger til et stor gruppe av 

 .            , ,mottagerer samtidig Dette gir deg mulighet til å informere kunder om forskjellige arrangement legetimer  
,    verkstedstimer trengingstimer etc via SMS

   Enkel og billig -

                 SMS Bulk gjør det mulig å bedre kundeservices med målrettet kommunikasjon med et hurtig og et enkelt 
.       1           . grep Dette er mulig for under kr per melding fra et enkelt men samtig robust web interface

   Din fantasi er begrensningen

             .   SMS Bulk er bare en løsning av mange muligheter for kreativ og målrettet kundekommunikasjon Om dette 
               .høres intresant så bare ta kontakt så kan vi sammen skreddersy en løsning for ditt selskap
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                  Løsningen som er WEB basert er intuitiv og kommer med et knippe av funksjoner for å møte de mest 
 .  ekstrem krav

          :Løsningen har hele tre forskjellige moduler for å sende ut meldinger

1.   .            !Sende ut enkeltmelding Man skriver inn teksten og legger inn telefonnummer og trykker send

2.     .          .    Sender ut meldinger til alle Her krysser man av alle de som skal ha meldingern Legger inn teksten 
  .            .og trykker send Alle meldingene blir prosesserte og går ut mer eller mindre samtidig

3.    .                 Send SMS til gruppe Dette er en funksjon som er mye benyttet for å sende ut SMS meldinger til en 
 ,    ,      .ensartet gruppe det være seg fortball-laget reiseselskap som trenger informasjon fra reiseleder  

         ,      !Man krysser enkelt av de grupper som skal ha meldingen legger inn meldingen og trykker send
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   :Enklt og intuitivt grensesnitt

    :Komplett oversikt over utsendte meldinger

               .    Alle sendte meldinger vil bli lagret i databasen og de vil bli tilordnet en leveringskvittering Dette er en 
            .      kvittering som kommer fra teleselskapene på om meldingen har blitt levert eller ikke Av og til så har 

              .   kanskje vedkommende du sender meldingen til mistet telefonene eller at de har fått nytt nummer I denne 
    oversikten har du full kontroll
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    :Egen database for dine kunder

                 .Løsningen kommer med en egen database hvor du kan legge inn alle dine kunder og tilordne dem grupper

:Kundecase

 Samordna Opptak

 &               40 000 .Rough Ready har levert SMS tjenester til Samordna Opptak hvor det ble sendte ut over meldinger  
               Løsning for REST torget som er kanskje norges mest avanserte SMS tjeneste for søk og søknadsinnlevering 

      .via SMS ble også utviklet av selskapet

  Netfonds Bank ASA

 &          .    Rough Ready har levert en komplett systemløsning for Netfonds Bank ASA Dette er automatisk 
,  .  varslingstjenester ticker tjenester

  & Om Rough Ready

 &            .  Rough Ready er et lite engineering selskap som lager avanserte SMS og betalingsløsninger   &Rough  
       , .  Ready har kontorer i Norge og i California USA       .    Ta kontakt for mer informasjon om løsningen Send mail til 
@ .support tsunami no

   Les mer på . .www tsunami no 
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