
YesmsFUSION

Businesspakke

kun 3 990,- eks mva 

Verdi 8 990 kr 

 

5 000 kr

Raskt, enkelt og effektivt for alle

Kommunikasjon for 
bedrifter og kommuner

$

!?

Vil du spare

og få 10 000 SMS 

på kjøpet?

nå med 



YesmsFUSION utnytter fordelene med: 

•	 Enveis-	og	toveis	SMS-kommunikasjon
•	 Rabatt-	og	verdikuponger
•	 Mobile	websider	og	sosiale	medier
•	 Konkurranser	og	innsendelse	av	bilder
•	 Nyhets-	og	kampanjebrev
•	 Undersøkelser	og	oppfølgingskalender
•	 Kontaktadministrasjon

YesmsFUSION gjør kommunikasjon enklere!
•	 Med	YesmsFUSION	får	du	tilgang	til	et	kontrollpanel	for	både	administrator

og	underbruker.		

•	 I	modulen	for	kontaktadministrasjon	er	det	enkelt	å	importere	telefon-
nummere	eller	e-postadresser.		Importfunksjonen	støtter	Excel,	CSV-filer	og	
integrasjonsløsninger	via	API.

•	 Du	vil	kunne	sende	SMS	til	enkeltkontakter	eller	som	masseutsendelse,	
med	tidutsatt	levering	og	mulighet	for	oppfølging	av	hver	enkelt	kontakt.

•	 SMS-tjenesten	har	avmeldings-	og	rekrutteringsfunksjoner,	og	det	kan	
utstedes	kuponger	og	konkurranser	med	innsendelse	av	bilder.

•	 En	egen	modul	gir	tilgang	til	responssider	med	grafisk	analyse	og	
statistikk	for	alle	brukere.

•	 Hver	enkelt	bruker	får	i	tillegg	muligheten	til	å	opprette	og	oppdatere	egen	
hjemmeside	og	Facebookside,	samt	tilgang	for	utsendelse	av	nyhetsbrev.

SMS for bedrifter, kommuner og foreninger 
• SMS Planning  Informasjonsmeldinger og planlegging
• SMS Reports   Rapportering av tall og hendelser
• SMS Vote   Avstemninger og bildekonkurranser
• SMS Alerts   Alarmer og oppfølgingskalender
• SMS Reminders Betalingspåminnelser, varer ankommet lager
• SMS Survey   Undersøkelser blant kunder, leverandører og ansatte
• SMS Bekreftelser  Verifikasjonskoder og bekreftelse av avtaler
• SMS Response   Automatisk respons og toveiskommunikasjon
• SMS Pay CPA og CPA GAS. Betaling for varer og tjenester, donasjon



•  For bedrifter 
 • SMS gir rask oppfølging av ansatte, kunder og 

 leverandører med beskjeder og tilbakemeldinger.  
 • En bedrift kan enkelt avverge at klager oppstår ved at 

 kundene enkelt kan gi en tilbakemelding på SMS. 

•  For Feide-brukere 
 • Sende meldinger fra skole til foreldre og elever ved arrangementer, 

 foreldremøter, varsler om endringer av tidspunkt osv.
 •  Motta meldinger fra elever og foreldre f.eks ved spørsmål eller sykefravær.
 • Skolen kan enkelt foreta elevundersøkelser og få stemningsrapporter
  blant foreldre og ansatte. 
 •  Foreldre og elever kan enkelt melde fra om mobbing og få dokumentert

 bekymringsmeldinger i alarmlister. 
 Alarmlistene er tilknyttet oppfølgingskalander.

YesmsFUSION gir deg:
• Enveis- og toveis kommunikasjon. 
• Arkivering av all kommunikasjon. 
• Enkelt brukergrensesnitt og administrasjon. 
• Mulighet for gruppemeldinger og individuelle meldinger. 
• Synkronisering av brukerdata og gruppeinndeling fra 

Visma Oppvekst Skole, Visma CRM eller CSV-fil. 
• Forutsigbar økonomi. 
• Sikkerhet i henhold til lov om personvern.

Kontrollpanelet gir deg tilgang til alle 
modulene i  vårt CMS-system. Du kan  
sende bulk-SMS, følge opp kunder  
eller elever og oppdatere websider
i tillegg til en rekke andre  
funksjoner.

En enklere hverdag med YesmsFUSION
 

Eksempel
på en enklere 

hverdag



Ved signering av dette tilbudet inngås det avtale om levering og bruk av sms-tjenester. 

Kundenummer:

Navn: 

Organisasjonsnummer:

Ansvarlig kontaktperson:

Telefon:

Webadresse:

Fakturaadresse / postboks:

Faktura postnummer /-sted:

Bankkonto for CPA utbetaling:

Produktbeskrivelse Standard Business Kampanje Avansert
1 Etablering 10 000 10 000 Ingen TBN
2 Årslisens 

2.1.    CMS styringspanel og kontaktadministrasjon 3 990 8 990 3 990 TBN
3 Modul for brukeradministrasjon

3.1     Pris pr brukerkonto pr år < 1 * 99 69 69 TBN
4 Modul for responssider

4.1.    Pris pr målepunkt pr år - nivå 1**
4.2.    Pris pr målepunkt pr år - nivå 2**

2 490
N/A

1 990
990

1 990
990

TBN
TBN

5 Modul for nyhets- og kampanjebrev
5.1.    Pris pr poeng 0,40 0,20 0,20 TBN

6 Modul for SMS 
6.1.    Pris pr SMS 
6.2.    Pris pr kodeord pr år  

0,60
750

0,39
750

0,39
750

TBN
TBN

7 Modul for MMS og kuponger 
7.1.    Pris pr MMS, kupong 3,20 2,40 2,40 TBN 

8 Modul for websider 
8.1     Pris YesmsFUSION website og domene pr år 59 59 59 TBN

9 Web service / API
9.1.    Pris for tilgangsnøkkel pr år 7 500 7 500 7 500 TBN

10 Øvrig programmering-, integrasjon og design  
10.1.  Pris pr time 890 890 890 890

Ja takk! 
Vi ønsker å opprette en YesmsFUSION Business-konto

Tilbud og prisoversikt

*ref. en brukerkonto måles pr registrerte bruker  ** Nivå 1 = en avdeling/ klasse, Nivå 2 = antall personer i en avdeling.  

Sendes til:
Sms Communications AS
Bærumsveien 300 - 1344 HASLUM - E-post: post@smscom.no

Signatur Sted / Dato



Våre kunder

Adopsjonsforum 
Alta Kommune
Brødrene Dahl AS 
Den Norske Filmfestivalen 
Det Norske Arbeiderparti 
DnbNor Markets
Folkehøgskolene
Friskis & Svettis
Gap Vision AS
Godt Sagt Kommunikasjon
HAVI Logistics AS
HLF
LPP
Lensit.no AS
Monter
Møbelringen

Nordea Bank Norge ASA 
Nordea Markets
NHO
Nordialog
Optimera AS
Optimera Sverige
OSM Norway AS 
Otek Agder
Rogaland Fylkeskommune
Rogaland Politidistrikt 
RS Platou Markets AS 
Sanofi- Aventis Norge
Seland Optikk  
Smith Stål Øst 
Solar Norge AS 
Stadsbiblotekene i Sverige 

Statens Vegvesen
Sunnfjord Apotek
Søndre Buskerud Politidistrikt
Telenor Mobil AS
Treider AS
Treider Fagskoler AS
Trygg Trafikk 
Unionen Fagforening 
Vare-Consult AS
Vesterålskraft Bredbånd
Viasat AB
Viasat AS
Visma Software Norge AS
Vitari Vestfold 

Sms Communications AS
Bærumsveien 300

1344 HASLUM

Telefon: +47 913 98 628
E-post: post@smscom.no
www. smscom.no

Velkommen til SMS Communications AS.

Vi har utviklet og drifter det nettbaserte CMS-systemet YesmsFUSION.

Vår kompetanse og ekspertise er kommunikasjonsløsninger til bedriftsmarkedet ved 
bruk av internett, mobilplattformer og gatewayteknologi. Med mer enn 10 års erfaring 
og sterk kjernekompetanse har SMS Communications AS utviklet et enkelt og intuitivt 
brukergrensesnitt i våre webapplikasjoner.

YesmsFUSION tar YesmsNEXT et skritt videre. YesmsFUSION introduserer din bedrift for bruk 
av kommunikasjonsteknologi uten integrasjon- og utviklingskostnader.

SMS Communications AS tar mål av seg å være markedsledende i vår bransje. Vi bistår 
kunder der det er behov for skreddersøm og utfører oppdrag der det er nødvendig for 
spesialtilpassede løsninger. Ring oss gjerne for en uforpliktende prat.

YesmsFUSION har et mangfold av bruksområder og benyttes av en rekke kunder. 
Vi vil nevne funksjoner som bulkutsendelser og generelle  informasjonsmeldinger 
fra PC til mobil. Med utvidelsen mot Feide.no håndterer YesmsFUSION hele 
kommunikasjonskanalen mellom skole og hjem, samt elevundersøkelser og 
tilbakemeldinger fra foreldre. Alle brukere får sin egen hjemmeside som enkelt 
kan knyttes opp mot Facebook.

Fornøyde kunder over hele Norge har tatt i bruk YesmsFUSION de seneste årene, 
og antallet brukere og bruksområder øker stadig. 

Bli en YesmsFUSION-bruker du også! 



1. Vilkår
Alle priser i avtalen er ekskl. mva. og oppgitt i 
norske kroner. Avtalen trer i kraft når den er signert 
av begge parter, og gjelder i 12 mnd. Avtalen 
fornyes automatisk løpende med 12 mnd. om 
den ikke sies opp av en av partene skriftlig innen 
3 mnd. før inneværende avtaleperiode utløper. 
Som kunde bekrefter jeg at opplysningene 
ovenfor er korrekte og at jeg har lest og akseptert 
de generelle betingelsene nedenfor. 

I tillegg gjelder retningslinjene fra teleoperatørene 
som gjelder for alle innholdsleverandører, ref: 
http://cpa.telenor.no/cpa/guidelines/guidelines.html

2.   Priser og endringer
Tilbudet gjelder ikke for levering av SMS utenfor 
Norge og Sverige. Meldinger sendt utenfor 
dette området belastes kunden i samsvar med 
gjeldende prisliste for de enkelt land til enhver tid. 
Endringer i meldingspriser og evt. tilleggsavgifter 
for levering til enkelte operatører kan påløpe når 
som helst etter skriftlig varsel pr e-post. Endringer 
i faste avgifter kan maksimalt inntreffe en gang 
pr. år med en måneds skriftlig varsel pr e-post. 
Hvis Kunde er berørt av prisøkning som går ut 
over endring i konsumprisindeksen siden avtalen 
ble inngått, har Kunde rett til å heve avtalen.

3. Support
Kunde har rett til teknisk og merkantil support 
fra SMS Communications AS pr e-post og telefon 
hverdager mellom kl 0800 og kl 1600. Planlagt 
vedlikehold av systemene vil kunne medføre 
kortere avbrudd i tjenesten. Årslisens eller betalte 
meldinger refunderes ikke. 

4. Reklame og lovlighet
Sending av meldinger i reklameøyemed er forbudt 
med mindre hver enkelt mottaker eksplisitt har 
godtatt mottak av reklame fra avsender. Kunde 
skal omgående dokumentere slikt samtykke på 
forespørsel fra SMS Communications AS

5. Avsendernummer
Hvis meldingsteksten inneholder anmoding 
om å svare tilbake til et kortnummer, skal 
det samme kortnummeret også brukes som 
avsendernummer på meldingen. 
Kunde kan ikke benytte andre leverandører 
enn SMS Communications AS for sending av 
utgående meldinger hvor et kortnummer med 4 
eller 5 siffer som driftes av SMS Communications 
AS står som avsendernummer, eller hvor 
meldingsteksten inneholder anmoding om  
å svare tilbake til et kortnummer som driftes av 
SMS Communications AS.

6. Misbruk
SMS Communications AS forbeholder seg retten 
til å terminere avtalen når som helst ved misbruk 
eller manglende betaling. Terminering fritar ikke 
Kunde for betaling av påløpte kostnader og 
dekning av månedsavgifter ut avtalt løpetid for 
avtalen.

7. Fakturering og betaling
Ved bestilling og levering av en produktpakke 
faktureres etablering- og abonnementsavgifter 
for de ulike modulene angitt pr pakke 
forskuddsvis pr år. 

Trafikkavgifter faktureres etterskuddsvis med 10 
dagers betalingsfrist fra bestillingstidspunktet 
dersom ikke annet er avtalt. Trafikkavgifter 
faktureres iht. gjeldende prisliste eller 
kundespesifikk prisliste dersom det inngår i 
avtalen. 

8. Verneting
For denne avtale gjelder norsk rett. Tvister som 
følge av tolkingen av denne avtale skal søkes 
løst gjennom forhandlinger. Dersom slike 
forhandlinger ikke fører frem skal tvisten løses av 
de ordinære domstoler. Asker og Bærum tingrett 
vedtas som rett verneting.  

Sikkerhet i henhold til lov om personvern
SMSCOM følger de pålegg og retningslinjer som 
følger av avtalen med Uninett og deres til enhver 
tid gjeldende regelverk og lovgiving. 

Kunde er ansvarlig for innholdet i meldingene 
som sendes, og meldinger som kan betraktes 
som ulovlige eller støtende ihht. Lov i mottaker 
landet er ikke tillatt å sende. Kunde plikter å følge 
det til enhver tid gjeldende regelverk og relevant 
praksis, herunder straffelovens bestemmelser om 
pornografi, markedsføringsloven bestemmelser 
om markedsføring, personopplysningslovens 
bestemmelser om behandling av person-
opplysninger, ehandelslovens bestemmelser 
om informasjonsplikt, åndsverkslovens 
bestemmelser om rettigheter til åndsverk, 
ekomlovens bestemmelser om sikkerhet 
og behandling av personopplysninger og 
lotterilovens bestemmelser om lotteri. Kunde 
plikter å opptre på en måte som ikke kan skade 
SMS Communications eller mobiloperatørenes 
rykte eller integritet i markedet.


