SMS Sender

PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ
WYSYŁKA SMS Z SAP BUSINESS ONE

Rob-Com
Komunikacja za pomocą SMS’ów
najczęściej wykorzystywana jest przez
firmy do szybkiego informowania
Klienta o sprawach bezpośrednio go
dotyczących. Mogą to byd komunikaty
o
stanie
realizacji
złożonego
zamówienia czy powiadomienie o tym,
że można odebrad z serwisu
naprawione urządzenie. Wiadomości
trafiają bezpośrednio do osoby
zainteresowanej i najczęściej są od
razu odczytywane.

System wysyłania SMS’ów jest coraz częściej
wykorzystywaną formą komunikacji między firmami i
klientami lub pracownikami danej firmy. Wysyłkę
SMS’ów stosuje się w wielu kontekstach zawsze tam,
gdzie
należy
szybko
poinformowad
zainteresowanych o powstałych zmianach. Mogą to
byd komunikaty o stanie realizacji złożonego
zamówienia czy powiadomienie o tym, że można
odebrad z serwisu naprawione urządzenie.
Wiadomości
trafiają
bezpośrednio
do
zainteresowanej osoby i najczęściej są od razu
odczytywane. Równie popularne jest wykorzystanie
SMS’ów do wysyłania treści marketingowych. Za ich
pośrednictwem można zachęcad do zapoznania się z
nową ofertą firmy, poinformowad o specjalnych
rabatach, zaprosid do kontaktu z przedstawicielem.
SMS’owe przypomnienia mogą również dotyczyd
upływu terminu ważności oferty specjalnej lub
przypomnied o zbliżającym się terminie płatności.
Dzięki naszemu rozwiązaniu można automatycznie
generowad i wysyład SMS’y zawierające informacje
dostosowane indywidualnie do odbiorcy wprost z
systemu SAP Business One a samo generowanie i
wysyłanie wiadomości odbywa się w tle, przy okazji
innych czynności wykonywanych w aplikacji. W
efekcie, do sprawnego funkcjonowania nie wymaga
angażowania dodatkowych zasobów.

Aby móc uruchomid usługę wysyłki SMS’ów z
systemu SAP Business One należy wykupid
pakiet SMS’ów od dostawcy telefonii
komórkowej.
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