
 

 
Messaging 

Nå era kunder via deras mobiler 

Skicka meddelanden via portal, e-post och API 

Snabb och säker leverans 

 

CliqTags Messaging är en professionellt erbjudande som ger ditt företag en storskalig meddelandelösning 

med minimal investering. 

Med CliqTags Messaging finns inget att installera för att skicka en stor volym meddelanden till kunder, 

medlemmar, anställda eller nyhetsbrevabonnenter. Vi garanterar koppling till alla globala destinationer. 

Jämför detta med vanliga lösningar som kräver en dedicerad meddelandeinfrastruktur med hårdvara, 

mjukvara och högkvalitativa globala kopplingar till operatörer. 

CliqTags Messaging ger dig leveransrapporter och full kontroll över skickade meddelanden. Dessa ser du i 

din portal och kan få dem skickade via e-post. 

Alla skickade meddelanden är kopplade till samma konto, oavsett vald metod för utskick, är, vilket gör det 

lätt att hålla reda på vem som får informationen och kostnader över tiden. 

CliqTags Messaging fungerar optimalt ihop med vårt mobila CMS, CliqTags. 

Med hög prestanda och leveranskvalitet samt täckning i 190+ länder finns inga hinder för din 

kundkommunikation.  



1. UTSKICK VIA PORTAL 

Via vår portal kan du lägga upp kampanjer för SMS, e-post, röstmeddelanden, push-meddelanden och chat-appar, 

och enkelt kopiera kampanjer för uppföljningar osv. 

Du kan också enkelt schemalägga utskick, så att mottagarna får dem vid rätt tillfälle. Och du kan förstås skapa 

mottagarlistor som enkelt återkallas för olika kampanjer. 

Du får också tillgång till allt som gäller ditt konto och din användning och kostnader via listor och diagram, för enkel 

intern bevakning och uppföljning. 

2. UTSKICK VIA API 

Via vårt API får du ett säkert och kraftfullt verktyg för din kommunikation, som bl.a. stödjer utskick av ett eller flera 

SMS, e-post-meddelanden, röstmeddelanden, nummeruppslagning, push-meddelanden, chat-app-kommunikation 

etc. 

Via säker inloggning får du tillgång till alla nämnda tjänster, genom lättförstådda metoder och rika datastrukturer, 

och kodexempel för flera programmeringsspråk, vilket gör integrationen enkel och flexibel. 

Infrastrukturen är fullt redundant, vilket garanterar minimal fördröjning och mycket hög prestanda. 

3. UTSKICK AV SMS VIA E-POST 

Skicka SMS direkt från din e-post-klient, för att nå dina mottagare oavsett var de är, och ta emot svar i din inbox. 

Denna enkla och effektiva lösning för SMS kombinerar den breda användningen av mobiltelefoner med kontorets e-

post-system, och utgör ett värdefullt verktyg för både intern och extern användning i alla typer av företag och 

organisationer. 

4. 2-VÄGS SMS 

Via kortnummer eller långnummer kan dina kunder kommunicera med ditt företag via SMS. 

Bl.a. stödjs nyckelord för att avgöra vilken kampanj det gäller, möjlighet att abonnera/avsluta, auto-svar och långa 

meddelanden. 

Mottagna meddelanden hanteras antingen via portalen, API eller e-post, och de levereras snabbt. 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss för mer information: 

Abiro AB 

0705 - 22 76 44 

info@abiro.com 

http://abiro.com 


