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Pris och beskrivning SMS Connect
SMS Connect kompletterar de traditionella kommunikationskanalerna till kunder
och anställda. Kontakter runt hela världen nås bekvämt, snabbt och kostnadseffektivt.
Skicka SMS från det verktyg som passar bäst för stunden; dator, mobiltelefon eller
surfplatta. I SMS Connect ingår Webbklient, Windowsklient, Batchverktyg och
Webbapplikation. Använd en eller flera av klienterna utifrån ert behov.
Välj mellan alfanumerisk- a-z A-Z (3-11 tecken) eller numerisk avsändare 0-9 (315 tecken). Väljer ni alfanumerisk avsändare kan inte mottagarna svara tillbaka på
SMS:en ni skickar.
För svarbara SMS kan ett mobilnummer användas som avsändare, (svaren hamnar
då i telefonen) eller svarsmodulen som ingår i SMS Connect. Används svarsmodulen så slumpas ett virtuellt nummer fram som avsändare på SMS-utskicken
och mottagaren kan då svara tillbaka 1 gång inom 48 timmar, svaren hamnar i
inkorgen i SMS Connect.
Möjlighet att ha ett eget virtuellt nummer där ni kan styra svaren till inkorgen i
SMS Connect, till en e-postadress eller URL finns som tilläggstjänst.
Alla underkonton med organisationsnummer 202100-2973 sätts upp under
Karolinska Institutets huvudkonto (8337) som SMS Teknik administrerar.

Priser exkl. moms:
SMS Connect underkonto
Virtuellt nummer
Setup

69 SEK/Mån
25 SEK/Mån
0 SEK

Utgående SMS
Inkommande SMS

0,49 SEK/st.*
0 SEK/st

* Trafikpriset avser utgående SMS i Sverige.
Trafikpris för Norge, Danmark och Finland 0,59 SEK/SMS.
Övriga länder 0,79 SEK/SMS.
Trafikpriset inkluderar direktterminering i de svenska operatörernas nät, leveransstatus för vardera
skickat SMS, failover, support 08:00-17:00. Med failover menas att om en operatör har en driftstörning
så styrs trafiken om tillfälligt via en annan route så SMS:en levereras utan att påverkas av störningen,
där SMS Teknik står för ev. mellanskillnader i kostnad från operatör.

Varmt välkomna att höra av er med frågor eller funderingar
0524-10350, info@smsteknik.se
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