
Cellip SMS är vår meddelandetjänst för företag 
som kommunicerar med potentiella och existe-
rande kunder via SMS, i syfte att t.ex. meddela om 
driftproblem, bekräfta bokningar eller skicka ut er-
bjudanden. Cellip SMS hanterar både inkomman-
de och utgående SMS.

Tjänsten är framtagen med fokus på användarvän-
lighet, bland annat genom att alltid vara tillgänglig 
och enkel att administrera. Via det webbaserade 
gränssnittet på Mina sidor kan du när som helst ad-
ministrera din kommunikation, vare sig du ska skicka 
SMS till enstaka mottagare eller hela kontaktlistor.

Det finns även möjlighet att skapa SMS-mallar för 
att snabbt kunna skicka ut standardmeddelande. 
Oavsett hur många mottagare du har finns det ett 
paket som passar dig. Genom den smarta utform-
ningen kan vi erbjuda dig några riktigt prisvärda al-
ternativt, inte minst om man räknar in att du alltid 
får SMS:a för månadsavgiften.

Cellip SMS finns i följande utföranden
· SMS Mini
· SMS Bas
· SMS Extra
· SMS Max

Inkommande SMS
Du kan även få inkommande SMS genom att an-
vända dig av virtuella nummer. Ett virtuellt nummer 
ser ut som ett vanligt mobilnummer och innebär 
att alla SMS som kommer in presenteras via webb-
gränssnittet.

Inkommande SMS i utlandet
Vi har möjlighet att hantera inkommande SMS i föl-
jande länder (du får då nummer i dessa länder som 
du även kan använda när du skickar ut SMS):

 · England

 · Estland

 · Finland

 · Holland 

 · Hongkong 

 · Litauen

 · Norge 

 · Polen 

 · Spanien

 · Ungern 

 · Österike

LÄTTANVÄNT VERKTYG I MOLNET FÖR SMS-KONTAKT MED DINA KUNDER

PRODUKTBLAD - CELLIP SMS

· Enkelt användargränssnitt
· Börja kommunicera med kunder via SMS
· Paket anpassade för din förbrukning
· Hanterar både inkommande och utgående SMS
· Utländska mobilnummer för att hantera SMS i 12 

länder

www.cellip.com/tjanster/cellip-sms
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