
 CAPE ABILITIES SMS APS | HESTKØB VÆNGE 81 | DK-3460 BIRKERØD | TEL. +45 4018 0000 | SALG@CAPEABILITIES.COM | WWW.SIMPLENMOBILE.DK | WWW.CAPEABILITIES.COM 

SMS er stabil og sparer penge  
”Vi bruger SMS løsningen i IT-afdelingen, som et slags alarmeringsværktøj. Vi bruger den til 

nødstrøm og generel overvågning af serverrummet. Så er der også sat en temperatur-, vand- og 
røgsensor op. Hvis der f.eks. er vand i serverrummet, så vil vi gerne vide det, selvom vi sidder 

derhjemme en søndag aften og ser en god film, for så kan vi reagere, inden det går galt. Så man 
kan godt sige, at vi har købt os ro i maven. 

” Systemadministrator Michael Monberg fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 

gatewayNsms handler om sikkerhed, stabilitet og frihed  
- SMS funktionalitet i ERP, CRM og andre systemer  
- Alarmering via SMS, maskinel udsendelse af SMS, server- og Internetovervågning   
- WEB applikationer, e-handelsløsninger, SMS-login og mm 
- Send via HTTP, HTTPS, og XML 
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gatewayNsms er en ren SMS gateway, som bruges til maskinel udsending af en eller flere SMS beskeder. Det er en simpel, 
stabil og fleksibel maskinel adgang til SMS udsending, der ud over muligheden for at udsende SMS beskeder også giver adgang 
til administration, sikkerhed og statistik. Der er et HTTP, HTTPS og XML interface, som gør det muligt nemt at udsende mange 
SMS beskeder og forespørge på status for disse.  
 
- Lynhurtig og sikker afsendelse af SMS beskeder 
- Enkel og overskuelig administration 
- Kræver kun brugernavn og adgangskode – ingen installation! 
- Mulighed for at modtage svaret som SMS eller e-mail 
- Flet masse-udsendelser med modtageroplysninger 
- Få øjeblikkeligt svar om SMS beskeden er leveret hos operatøren 
- Tidsbestem dine SMS udsendelser 
- Send SMS beskeder til hele verden 
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gatewayNsms giver højere leveringsgaranti og sikkerhed, da man omgående får bekræftelse på 
at SMS serveren har modtaget beskeden og behandler den. Desuden giver den mulighed for 
maskinelt at forespørge på leveringsstatus mv. på en gældende udsending.  
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