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SMS Gateway
– Enkelt og effektivt
SMS Gateway er et abonnementsprodukt, der giver 
mulighed for at afsende SMS-beskeder til valgfrie numre 
og fra valgfri afsender. 

Produktets fleksible brugsmuligheder gør det attraktivt for 
såvel små som store erhvervskunder, der har behov for at 
sende SMS. Gængse brugsmuligheder er f.eks. frisører, der 
vil minde kunder om tidsbestillinger, udsendelse af produk-
treklame med link til hjemmesider, information om status i 
systemer, alarmering ved udfald på virksomheders tjenester 
og lignende.

Produktet har et antal inkluderede SMS’er pr. måned. Det 
inkluderede antal er en ”blød” grænse, hvor der fortsat tillades 
udsendelse af beskeder. Beskeder ud over pakken takseres 
dog 22 øre pr. SMS. Der er også en ”hård” grænse, og hvis 

denne grænse rammes, vil det ikke være muligt at udsende 
flere SMS’er. Den ”hårde” grænse er som udgangspunkt sat 
til to gange antallet af de inkluderede SMS’er. Det kan dog 
justeres efter behov.

Produktet bestilles – og er med det samme aktiveret – på 
Selv betjeningen under menupunktet ”SMS”. Her findes også 
dokumentation på brug af produktet i praksis med eksempler 
på http-kald og udfærdigelse af e-mails.

Fleksibel implementering

SMS Gateway har tre forskellige anvendelsesmuligheder. I 
kan derfor selv vælge, hvordan I vil implementere produktet 
hos jer.

1. Integration til jeres systemer via API

2. Integration via e-mail

3. Uni-tel Selvbetjening
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Fakta og fordele
SMS-beskeder er en af de få tilbageværende kommunika-
tionsformer, der fungerer uanset modtagerens mobiltelefon, 
operativsystem, installerede apps eller andre faktorer. Alle 
mobiltelefoner kan modtage og præsentere en SMS-besked 
korrekt, og derfor er man garanteret langt bedre og mere 
sikker kommunikation end ved eksempelvis e-mail. Mange 
mobiltelefoner er i dag også i stand til selv at konvertere en 
hjemmesideadresse til et link, man kan klikke på, hvilket åb-
ner et potentiale for anvendelse af SMS til markedsføring.

Fleksibel løsning
De tre forskellige anvendelsesmuligheder gør det nemt for 
enhver at benytte løsningen. Uanset om man har et system, 
der skal sende beskeder automatisk eller man blot vil have 
mulighed for at en medarbejder kan sende en SMS manuelt 
med virksomheden som afsender, har vi tænkt på det hele. 
Produktet åbner et spændende potentiale for at komme 
tættere på sine kunder og samarbejdspartnere ved f.eks. 
at sende en bekræftelse på en ordre, en påmindelse om en 
tidsbestilling eller alarmere en tekniker ved udfald på virk-
somhedens systemer. Brugsmulighederne er mange, og kun 
fantasien sætter grænser.

Fordele
• Abonnementstjeneste så du aldrig løber tør for SMS

• Fleksibel brugsgrænse – alle beskeder leveres selvom 
man rammer loftet

• Valgfri integration på tre forskellige måder

• Intet krav til udvikling af systemer

• Uafhængigt af smartphones, operativsystemer og apps

• Intet bøvl med spamfiltre hos modtagere


