www.predator.no

3007 Modul : SMSLink

SMSLink
Predator SMSLink gir deg mulighet til å sende SMS via Predator.
Du kan f. eks sende betalingspåminnelser og betalingsinformasjon med
KID på SMS til skyldner.

Effektivt

Lønnsomt

Økt Resultat

spar tid ved å sende ut
elektroniske betalingspåminnelser

minimale kostnader
ved å sende ut betalingspåminnelser
elektronisk

SMSLink har dokumentert tydelig forbedet
innfordringsresultat

Ved å bruke Predator SMSLink kan du sende SMS
via Predator.
Predator SMSLink gir mulighet for å definere maler
for ulike tekstmeldinger (SMS) som sendes som
påminnelser til skyldners mobiltelefon. Malene
inneholder flettevariabler som henter automatisk
informasjon fra saken i Predator og leverer
meldingen ferdig ut til mobiltelefon til for eksempel
debitor.
Eksempler på meldinger du kan sende til debitor:
Påminnelser
Betalingsinformasjon med KID
Avdragsinformasjon
Neste forfallsdato og avdragsbeløp
Sum ubetalt og eldste ubetalt avdragsbeløp

SMSLink kan enten startes manuelt eller settes
opp schedulert en gang per dag, eller hvor ofte det
ønskes.
Hvis en SMS ikke blir sendt pga. manglende tlf nr,
kan det sette opp at du i stedet ønsker å sende ett
brev eller e-post. Predator vil da automatisk generere
en ut-data fil som i sin tur adresserer SMS meldinger
fra valgt tjenesteleverandør.
I forholdet til godkjenning for bruk av modulen fra
Kredittilsynet og Datatilsynet kreves kvalitetskontroll
av mottagers mobiltelefonnummer. Dette kan
gjøres automatisk ved bruk av moduler for vask
av telefonnummer som tilbys via Predator fra ulike
leverandører.
Modulen krever avtale med tjenesteleverandør for
trafikk av SMS meldinger (tilleggskostnad).

I SMSLink er det enkelt å definere ulike SMS
meldinger som deretter defineres som aktiviteter
i Predator. Etter at dette er gjort, kan brukeren
selv benytte de valgte aktivitetene i arbeidsflyter,
avdragsordninger eller manuelt på saken i Predator.
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Dette gjør modulen:

