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”WIKING SMS” – Effektivisera din 
verksamhet



Ta kontakt med dina kunder mer effektivtTa kontakt med dina kunder mer effektivt

SMS är ett mycket snabbt och effektivt sätt att nå ut till kunder och 
medarbetare! Med vår tjänst skickar ni snabbt och enkelt SMS direkt 
från vilken internetansluten dator som helst. Tjänsten är öppen för 
företag & föreningar och betalas via faktura beroende av antal skickade 
SMS. 

Högprioriterade meddelandenHögprioriterade meddelanden

I systemet skickas endast meddelande som har hög prioritet i 
mobilnäten. Det innebär att leveransen går fram snabbare och är mer 
tillförlitligt.



AnvändningsområdeAnvändningsområde

Du kan använda SMS-tjänsten inom ett flertal områden, exempelvis:
•Avisering av kunder
•Intern kommunikation inom Er verksamhet
•Påminnelser om exempelvis bokade tider
•Skicka ut evenemangstips
•Alarm vid en händelse

FunktionerFunktioner

Systemet är lätt att använda och innehåller en adressbok för att du 
enkelt ska kunna skicka ut information till berörda personer. Du kan 
spara personuppgifter i olika grupper för att enkelt kunna göra 
utskick till alla personer som ingår i gruppen ”Anställda”. Vilka 
personer som ingår i en viss grupp avgör du själv.

Istället för att skicka ett SMS direkt då du trycker på ”Skicka”-
knappen, kan du ange en viss tidpunkt och datum då meddelandet 
ska sändas iväg. Det underlättar automatiska utskick och 
påminnelser.



Wiking SMS har följande startsida. Efter en enkel registrering av användaren kan 
denne logga in för att börja använda systemet.



Följande sida visas som första sida då du har loggat in i systemet. Här kan du skicka 
ut SMS till dina kontakter.



Under menyvalet ”Adressboken” kan du lägga till, ändra eller ta bort kontaktpersoner. 
Här kan du även flytta olika kontakter mellan de olika grupperna.



Under ”Grupper” kan du lägga in exempelvis en viss avdelning för att gör utskick 
till en viss målgrupp. Det kan omfatta personer som har en viss funktion inom 

företaget eller föreningen.



Under menyvalet Inställningar kan du ändra ditt lösenord!



Vid ”Historia” kan du se information om skickade SMS och även få information om 
meddelandet kommit fram till mottagaren eller inte.



FördelarFördelar

EnkeltEnkelt
Wiking SMS är ett lätthanterligt system, vilket kan effektivisera ert 
företag/förening. Du kan snabbt och tillförlitligt sprida information mellan dina 
kunder eller föreningsmedlemmar. 

BilligtBilligt
Inga fasta avgifter tas för att använda tjänsten! Det enda du betalar för är de 
SMS du skickar. För närvarande är priset 1 krona per meddelande.

SpecialanpassatSpecialanpassat
Vi bygger nya funktioner och anpassar dem efter era önskemål.



Vill du veta mer om Wiking SMS eller beställa Vill du veta mer om Wiking SMS eller beställa 
abonnemang?abonnemang?

Besök då denna sida:

http://www.wikinggruppen.com/sms/index.asp
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Kontakta oss för mer information!

WG IT
Box 1018
824 11 Hudiksvall

Telefon: 0650-75759

E-post: info@wikinggruppen.com

Webb: http://www.wikinggruppen.com
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