Mail2SMS

Skicka SMS eller MMS från e-post

Tjänsten Mail2SMS är anpassningsbar utifrån olika
behov.
Skicka SMS eller MMS från ditt vanliga e-postkonto.
När ett e-postmeddelande skickas till den e-postadress
som tilldelats för Mail2SMS, vidaresänds meddelandet
som SMS till mottagarna vars mobilnummer angivits
separerade med semikolon i ämnesfältet.
Mail2SMS erbjuder även möjlighet till MMS-utskick
i form av bild, ljud eller video till svenska mottagare
direkt från er e-postklient.
Ett SMS innehåller 160 tecken. Ni kan välja att skicka
upp till 20 SMS-delar, vilket motsvarar ca 3060 tecken,
som levereras och visas som ett enda långt SMS i mobiltelefonen. Ni kan själva reglera i tjänstens kontrollpanel hur många SMS som skall användas.
En eller flera Mail2SMS-adresser med unika inställningar kan kopplas till samma debiteringskonto.

Mail2SMS skapar möjligheten att
snabbt och lätt vidaresända e-postmeddelanden till mobiltelefoner

Funktioner
• Vidarebefordra e-post i form av SMS på upp till
3060 tecken (20 SMS)
• Skicka bildmeddelande -ljud, bild eller video som
MMS till kunder och anställda (300 kb)
• Valbar avsändare, alfanumerisk med 3-11 tecken
a-z eller numeriskt med upp till 15 siffror 0-9
• Ange mobilnummer i ärendefältet eller sätt fasta
mottagare i inställningar för Mail2SMS
• Bifoga en fil med upp till 10 000 mottagarnummer
som skall erhålla SMS/MMS:et
• Mail2SMS skickar SMS/MMS till mottagare när
kopplad adress erhåller e-post
• Acceptera bara SMS/MMS skickade från vissa
domäner och/eller e-postadresser
• Möjlighet att spärra SMS-utskick till mobilen under
nattetid samt välja att buffra dessa till en senare
valbar tidpunkt (ej MMS)
• Variabler i mottagare och meddelanden
• Stöd för Unicode t.ex. Emoji
Om de grundläggande inställningarna inte fyller behoven kan SMS Teknik erbjuda ”Advanced Mail2SMS”,
t ex med en unik domän som erbjuder att man anger
mottagarnummer direkt i e-postadressen. Tveka inte
på att fråga om en lösning.
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