
E-Notify 
 +SMS 
 

Kaipaatko parempaa kommunikointia asiakkaiden kanssa? 
 
  
Mikä E-Notify on? Referenssit ja esimerkkejä 
  
E-Notify on ohjelmisto sekä 
sähköpostien että SMS tekstiviestien 
lähettämiseen. Ohjelma asennetaan 
Windows palveluna Windows NT, 
2000 tai 2003 palvelimelle. Ohjelma 
lukee levyhakemistoa ja lähettää 
siihen ilmestyvien tiedostojen 
sisällön eteenpäin. Tiedostot luodaan 
tiettyjen määritetyn mukaan ja 
voidaan luoda mistä tahansa 
ohjelmasta. 

If vahinkovakuutus lähettää 
viestin asiakkailleen, kun heillä 
on uusi viesti postilaatikossaan. 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

Marli lähettää viestejä 
tuotantolinjansa toimivuudesta 
huoltohenkilökunnalle. 
Huoltoliike Berghäll, (huoltaa 
tiskikoneita, jääkaappeja ja 
muuta valkotavaraa) lähettää 
viestejä asiakkailleen, kun 
heidän laitteet ovat korjattu 

 Haluat lähettää kuittauksen 
varausjärjestelmästä. Miksi E-Notify? 

 Analystica (nettikysely-palvelu) 
lähettää viestejä kyselyn 
vastuuhenkilölle, kun tietty 
vastausvaihtoehto on täytetty. 

E-Notify on helppo ja toimiva 
rajapinta, joka ei vaadi suuria 
investointeja 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

E-Notify ei vaadi erillistä 
palvelinta tai SMS tekniikkaa 

 
E-Notify SMS palvelun hinta? 
 Et tarvitse GSM liittymää, 

palvelumme sisältää kaiken 
tämän 

Hinta muodostuu kytkentämaksusta, 
kuukausimaksusta sekä viesti-
kohtaisesta hinnasta. Hinnat 
riippuvat siitä kuinka laajasti haluat 
käyttää ratkaisumme. Voit ajaa E-
Notify ohjelmistoa kuinka monelta 
palvelimelta tahansa, kunhan teet 
palvelinkohtaisen sopimuksen. 

E-Notify kulutut perustuu 
käyttöön, kuukausimaksuun, 
sekä alkumaksuun (sähköpostit 
pelkästään lisenssimaksuun) 
SMS käytön voit katsoa 
nettiraporteista 

 SMS kommunikointi on 
turvallista, koska kaikki viestit 
ovat salattuja 

Miten pääset käyntiin? 
 
Tässä ainoat asiat mitä tarvitset 
saadaksesi palvelun käyttöön: 

 
Sähköpostiviestit voivat olla kuinka 
pitkiä tahansa. SMS viestien pituus 
voivat normaalisti olla 160 merkkiä 
pitkät (4 * 160 kun käytetään 
’multimessage’). Voit itse valita 
miten lähetät viestin. 

 
Palvelin, jolla on pääsy 
hakemistoon, johon viestit 
kirjoitetaan. 

♦ 

♦ 

♦ 
♦ 
♦ 

SMTP sähköpostipalvelin 
käytettävissä.  
Sopimus meidän kanssa. 
E-Notify asennus CD. 
Dokumentti 
tiedostomäärityksistä (tämän 
saat meiltä). 
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Prosessikuvaus viestien kulusta: 

 
Esimerkki nettiraportista: 
 

 

http://www.visualsoftware.fi/smsreports/report.asp 


