
 

 

 

 

 

 

Enkelt att komma igång 

Du kan välja att skicka SMS via vårt webbgränssnitt 

eller genom vårt API. Skickar du SMS genom 

webbgränssnittet kommer du snabbt igång helt utan 

egen teknik. Vill du integrera tjänsten med t.ex. ditt 

CRM-system använder du dig av vårt API. Oavsett 

vad du väljer levererar vi en träffsäker tjänst som 

hjälper dig att nå ut till dina kunder. 

Når fram lokalt och globalt 

Med tjänsten kan du skicka SMS till en enskild 

mottagare eller tusentals mottagare samtidigt. Dina 

SMS når fram oavsett vart dina kunder befinner sig, 

det är lika enkelt att skicka SMS lokalt som globalt.  

Utskick via webbgränssnitt 

Genom vårt webbgränssnitt skickar du enkelt SMS, 

det krävs ingen installation och du kan logga in vart du 

än befinner dig, det enda som krävs är 

internetuppkoppling. När du loggat in fyller du i 

mottagarens telefonnummer och meddelandet, sen är 

det bara att klicka på Skicka. Du kan även importera 

adressregister för att smidigt göra utskick till ett större 

antal mottagare samtidigt. 

I webbgränssnittet kan du också söka upp 

transaktioner för ett visst telefonnummer, se 

övergripande statistik samt kontrollera t.ex. saldo och 

giltiga avsändare för din tjänst. 
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Produktblad 

Att skicka SMS är ett enkelt och träffsäkert sätt att kommunicera med 

dina kunder. Du kan använda tjänsten för att skicka ut erbjudanden, 

information eller påminnelser. Med SMS når du rätt person vid rätt 

tillfälle, till ett lågt pris. 



 

 

 

 

Schemalagda utskick 

Du kan schemalägga dina utskick, oavsett om du 

skickar SMS via webbgränssnittet eller vårt API. Du 

anger helt enkelt en tidpunkt för när utskicket ska gå 

iväg, SMS:en skickas sedan automatiskt iväg vid den 

angivna tidpunkten. 

Leveransrapport 

När ett SMS har levererats till en mottagare informerar 

operatören i regel om det. Om du vill få 

leveransrapporter på dina skickade SMS notifierar vi 

dig genom ett HTTP GET anrop. I leveransrapporten 

framgår bland annat status på det skickade SMS:et 

samt tidpunkt då SMS:et levererades. 

Långa SMS 

Ett enskilt SMS kan innehålla max 160 tecken, om du 

vill göra längre utskick är det möjligt att länka samman 

flera SMS. Det gör att du kan skicka långa SMS på 

upp till 918 tecken.  

Sätt avsändare 

Du kan välja att sätta en egen avsändare, max 11 

tecken, på dina SMS-utskick, t.ex. ditt företagsnamn 

eller ett mobiltelefonnummer. Om du vill att 

mottagaren ska kunna svara på SMS:et måste du 

sätta ett mobiltelefonnummer som avsändare. 

API 

Med vårt API kan du enkelt integrera tjänsten i t.ex. 

ditt CRM-system. Vårt API bygger på HTTP-

kommunikation och är lätt att implementera. Anrop 

sker till oss genom HTTP GET eller HTTP POST, i 

anropet anges parametrar som t.ex. användarnamn, 

lösenord, mottagare och själva meddelandet. Du kan 

även ange frivilliga parametrar som t.ex. en 

schemalagd tidpunkt för utskicket och avsändare. 


