
Vill du veta mer om våra 
IT-tjänster eller PrimeQ?

Vänligen kontakta: 
sales@primeq.se

Enterprise SMS

Enterprise SMS är namnet på den tjänst vi 

skapat efter att ha lyssnat på våra kunder 

och marknaden. Det som gör oss unika är 

att vi anpassar vår tjänst specifikt för varje 

kund och behov.

Anpassade meddelandetjänster

Dels erbjuder vi en väldigt lätt kom-igång-metod för att skicka 

SMS med fullständig support och dels har vi högt kompetenta 

utvecklare och leverantörer som gör det möjligt för oss att 

skräddarsy lösningar. 

Vad vi erbjuder

• Integrationshjälp. Intergration mot befintliga system

• Skräddarsydda lösningar. Vi hjälper er att bygga en lösning 

från grunden som är anpassad för era behov och önskemål.

• API:er i olika former (REST, SMPP, HTTP, API för era behov).

• Kopplingar mot BI-system för analys och 

statistik (Power BI, QlikView, Qlik Sense, etc).

En partner. Många specialister.

Vi är specialister inom IT och 
tillgodoser era behov och gör 
er vardag enklare. PrimeQ 
levererar IT-drift-, support, 
moln- och konsulttjänster. 
Vi vet hur viktigt det är att 
IT-lösningarna fungerar 
för att verksamheten ska 
flyta på och vi lägger stor 
vikt vid personlig service 
och tar fram system som är 
noggrant anpassade utefter 
era behov.



Med hjälp av Enterprise SMS får ni tillgång till vår 
webbplattform för sms för att utan kunna nå ut med 
er kommunikation mot kund. Vi hjälper er att sätta upp 
plattformen utifrån era behov och ni kan – utan några 
förkunskaper – skicka meddelanden.

SMS
Via webb
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Sms via webbplattform

Exempel på funktionalitet:

• Eget avsändarnamn eller telefonnummer.

• Inkorg för mottagande av sms-meddelanden (i plattformen/via mail/via 

sms).

• Autosvar på meddelanden.

• Automatisk avregistrering vid sms till specifikt nummer.

• Automatiska slingor beroende på svarsalternativ.

• Kundundersökningar

• Koppling sms/landningssida/webb. Till exempel skrapa fram ett 

erbjudande.

• Digitala presentkort via sms.

• Konverteringsoptimerade och mobilanpassade landningssidor för 

kampanjer.

• Utskick till enstaka mottagare.

• Utskick till mottagarlista.

• Importera kontakter till mottagarlistor via Excel/CSV-filer.

• Automatisk kontaktsynk mot era befintliga system (både registrering och 

avregistrering).

• Trigger-sms (sms som skickas ut på kommando mot förvalda nummer).



Vi erbjuder er möjligheten att integrera era egna befintliga 
system mot vår kraftfulla sms-gateway med snabbleverans 
och hög volymkapacitet tillgänglig för just era behov och 
system. Uppkopplingen mot vår sms-gateway kan ske via en 
rad olika API:er som REST, MAIL, HTTP, SMPP m.m. Om någon 
av våra befintliga lösningar inte passar er uppkoppling hjälper vi 
till att skräddarsy ett API som passar just era behov.
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Exempel på funktionalitet:

• Eget avsändarnamn eller telefonnummer.

• Utgående sms.

• Inkommande sms.

• Kortnummer (dedikerat eller delat med nyckelord).

• Långnummer

• Leveransrapporter

• Långa sms (upp till 1 600 tecken, räknas som flera sms).

Sms-/kampanjutskick till kunder/medlemsklubbar

Vi har en lång erfarenhet av stora som små sms-utskick med olika kampanjer 

mot kund som vi gärna delar med oss av och hjälper just er att utveckla era 

sms-utskick. Vi har plattform och teknik redo för att snabbt och effektivt hjälpa 

er igång om ni inte redan idag gör sms-utskick till era kunder/medlemmar.

Räckvidd

Tack vare goda samarbeten med operatörer och leverantörer har vi idag 

möjlighet att skicka sms över hela världen.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er med era meddelandetjänster? 
Vänligen kontakta: sales@primeq.se

eller läs mer på webbplats https://www.primeq.se

SMS
via API


