Var beredd!
Med SMS-Direkt.se kan man blixtsnabbt få ut
information till invånare eller kunder via sms.

Effektivt verktyg för snabba
meddelanden
Ligg steget före. Med SMS-Direkt.se från Blue Idea är du alltid redo att kommunciera blixtsnabbt via sms.

Effektiv kommunikation i alla situationer
SMS-Direkt.se är ett lättillgängligt internetbaserat verktyg som enkelt kan integreras i befintliga arbetsflöden
och system. Lösningen passar synnerligen bra för exempelvis verksamheter som har behov av att informera
om problem med vattenförsörjning, fjärrvärme, el eller avlopp på grund av planerade eller akuta ledningsarbeten.
Med SMS-Direkt.se kan man dessutom effektivt skicka ut varningar i kritiska situationer, t.ex. vid hälsofarliga
utsläpp vid olyckor eller förorening av dricksvatten.

Alltid uppdaterad och klar att användas
SMS-Direkt.se omfattar en databas med alla mobilnummer i Sverige. Databasen uppdateras automatiskt varje dag utan att du behöver göra något
alls. Mobilnumren är grupperade efter kommun,
postnummer, ort, gata och husnummer.
Det gör det otroligt enkelt att skicka meddelanden
till alla invånare i en kommun eller att begränsa
utskicket till tio husnummer i ett visst kvarter. Du
behöver bara kryssa för de önskade områdena eller
gatunumren, fylla i informationsfältet och skicka.

Vill du veta mera? kontakt

Mobiltelefon i över 90 %
av hushållen
Med över 7,3 miljoner mobiltelefoner i
Sverige är SMS-Direkt.se ett extremt
effektivt sätt att distribuera information
och larm. Du når i genomsnitt 75 %
av befolkningen – eller drygt 90 % av
hushållen – om kommunikationen sker
via SMS-Direkt.se.

+4526866969

Nå upp till 500 000 hushåll på en timme
SMS-Direkt.se har följande funktioner och fördelar:



Webbplats med inloggningsfunktion.



Uppdaterad databas med alla svenska mobilnummer.



SMS-gateway som gör det möjligt att skicka upp till 500 000
sms till utvalda målgrupper inom en timme. Meddelanden kan
t.ex. nå ut till 10 000 mobiltelefonnummer på under tre minuter.



Automatisk rapport över vilka hushåll som har fått – eller inte
fått – sms-meddelandet. Informationen kan då skickas med
post eller delas ut till den grupp som inte fått den.



Möjlighet att distribuera mms med bifogad bild.



Möjlighet att anmäla/avanmäla mobilnummer. Exempelvis
barn bör inte finnas med på listan.

- eller kontakta Flemming Bøgely direkt på +4526866969 eller flemming@blueidea.dk

SMS-Direkt.se – allsidig användning
En rad offentliga och privata företag använder redan SMS-Direkt.se för att höja informations- och servicenivån
för sina kunder. I Danmark används Blue Idea av över 120 infrastrukturföretag, och de skickar årligen över två
miljoner sms. Här är några exempel på de olika användningsmöjligheter som finns.
Karlshamn Energi AB......... Riktad kommunikation om bredband, elnät och fjärrvärme till berörda kunder.
Vatten & Miljö i Väst AB..... Skickar snabb kommunikation ut om vatten, avlopp och avfall i Varberg och Falkenberg.
Sölvesborgs Energi och
Vatten AB................................. Skicka ut information om elnät, fjärrvärme, vatten och avlopp till kunder i Sölvesborg
och dess närområde.
Nybro Energi AB................... Skickar ut meddelanden om driftstörningar på vatten, avlopp, fjärrvärme och elnät
till 14 000 kunder.
Västervik Miljö
& Energi AB............................. Riktad kommunikation om fjärrvärme, elnät, avfall, Vatten och avlopp till
berörda kunder.

Vad är Blue Idea?
Blue Idea är ett konsultföretag som utvecklar olika former av intelligent digital
kommunikation. Vi utgår från befintliga produkter och målet är att skapa nya
möjligheter och marknader. Verksamheten startades av Flemming Bøgely
som arbetat med telekommunikation sedan 1990, bl.a. som rådgivare inom
teletjänster i TDC-koncernen.
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