EasyIQ SMS

Nyheder til tiden!

Send sms’er til både studerende og ansatte med de seneste nyheder om eksempelvis
aflysning af undervisning, lokaleflytninger og andre påmindelser. Sms’erne kan sendes
ad hoc eller planlægges frem i tiden, fx med ekstra servicemeddelelser i eksamenstiden.
Desuden kan EasyIQ SMS sende sms’er ud til alle på én gang!

EasyIQ er en modulopbygget
provisioneringsplatform
udviklet til uddannelsessektoren i
tæt dialog med uddannelsesinstitutioner.
EasyIQ består af to grundmoduler og en række undermoduler, således at en uddannelsesinstitution kun behøver
at indkøbe netop de moduler,
der er behov for.

Overblik over
EasyIQ SMS

- send via de studerendes eget fortrukne medie
For at sikre, at alle mobilnumrene altid er opdaterede, kan de studerende og ansatte
selv opdaterere mobilnumre samtidig med, at administrationen via den indbyggede
telefonbog kan bidrage til vedligeholdelse af telefonnumre.
EasyIQ SMS sender altid både sms og e-mail ud. Ansatte og studerende, der er tilmeldt
sms-service uden at have mobil, modtager naturligvis stadig en e-mail. Mere kan der
ikke gøres for at sikre et højt informations- og serviceniveau.

Nemt at sende
I praksis er det helt enkelt! Først vælges modtagerne af beskeden, hvorefter der kan
vælges enten en standard besked eller manuel indtastning. Nu skal der bare trykkes på
’send’, og så er beskeden sendt. Standardbeskeden kan ændres af it-afdelingen og af
medarbejdere, som har rettigheder til det.

• send sms til alle på én gang
• automatisk sms og e-mail
• automatisk e-mail til
studerende, der ikke er
tilmeldt sms-service
• telefonbog over alle
ansatte og studerende med
mulighed for vedligeholdelse
af telefonnumre
• ansatte og studerende
kan selv vedligeholde
telefonnumre
• ad hoc eller planlagt
smsafsendelse
• mulighed for både
manuelle beskeder og
standardbeskeder
• top 20 afsendere
• status på modemmets
signalstyrke
• sms-log
• fejllog til administrator
• afsendelelsesgraf

- et kig ind i EasyIQ SMS

Med EasyIQ SMS
kan du:
• spare masser af
telefonopkald
• yde god service
• spare de studerende og
ansatte tid og ærgelse, da
de ikke møder op til aflyst
undervisning
• opnå et højt
informationsniveau

Systemkrav
• EasyIQ Basis
• EasyIQ Administration
• 2000/2003/2008
AD-struktur
• Kræver et hardwaremodem
(inkluderet i prisen)
• Kræver et mobilabonnement
(ikke inkluderet i prisen)
• SQL Server

Kontakt Systemtech
Ønsker du flere oplysninger om
funktionerne i EasyIQ eller en
demonstration, så kontakt os
endelig på:
salg@systemtech.dk eller
70 30 00 00.
www.systemtech.dk

Interesseret i mere information?
For yderligere information om Systemtech eller en uforpligtende demonstration af
EasyIQ SMS eller nogle af de andre EasyIQ moduler, kontakt venligst Systemtech på
salg@systemtech.dk eller 70 30 00 00.
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