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SMS INFO en concessiehouders… 

De SMS zijn tegenwoordig onmisbare professionele             

communicatiemiddelen. Sms’en zijn snel te versturen, eenvou-

dig te lezen, discreet en bovenal zeer doeltreffend, en worden 

veelvulding gebruikt als extra communicatiemiddel naast tele-

foon en e-mail. 

Met SMS INFO stelt Inforius aan concessiehouders en garages 

een nieuw platform voor snelle, doeltreffende en goedkope com-

municatie ter beschikking, en dit vanaf internet. 

Bevestiging van afspraken: stuur een sms naar uw klanten 

om hen te herinneren aan de datum en het tijdstip van de 

afspraak bij de garage. 

Voertuig staat klaar bij de garage: zodra het onderhoud of 

de herstelling is afgerond, kan u uw klanten inlichten dat hun 

voertuig klaar staat. Zo bent u er zeker van dat uw bericht   

gelezen wordt, zelfs als uw klant in vergadering is. 

Reparatiebestek: indien het budget wordt overschreden of er 

een reserveonderdeel besteld moet worden, kan u uw klant on-

middelijk verwittigen van het geschatte bedrag van de     

herstelling. 

Commerciële informatie aan klanten: uw klanten die zich 

voor deze dienst inschrijven, kunnen worden gewaarschuurd van 

een tijdelijke promotie op een model die hen interesseert. 

Opendeurdagen: u organiseert een opendeurdag om de 

nieuwste modellen in uw gamma te introduceren? Breng uw 

klanten per sms op de hoogte. Zo bespaart u veel tijd en zal u 

een bericht op maat kunnen verzenden. 

De voordelen van SMS INFO 

Een snelle en goedkope verzending (een sms is 5 maal sneller dan een tele-

foontje en minder duur) ; 

Relevantie van en permanente toegankelijkheid tot de informatie in een sms 

(er blijft een spoor achter) ; 

Een sms is minder lastig, de ontvanger wordt niet gestoord ; 

Een sms wordt te allen tijde doorgestuurd, zelfs als  de ontvanger in gesprek 

is of de GSM geen netwerk heeft ; 

Bevestiging van de verzending en contrôle van uw sms-gebruik dankzij de 

beheermodule. 

 

Beter te communiceren met uw klanten.  

 Geen installatie; 

 “Plug & play”-softwareoplossing voor de   

verzending van sms’en; 

 SMS direct opgesteld vanaf een pc van uw 

administratieve afdeling; 

 Verzending van sms’en naar groepen (bijv.: 

bezoekers van de beurs), meerdere          

gebruikers (bijv.: eigenaar van cabriolets); 

 Console voor beheer van de berichten en  

bevestiging van de verzending; 

 Opname van uw standaardberichten ; 

 Archivering van de volledig historiek van de 

berichten; 

 Mogelijkheid uw sms op te laden via Internet; 

 Opsturen van d’uitgestelde berichten; 

 SMS met meer dan 160 karakters; 

 Uw SMS antwoorden via eMail (optioneel); 

 Beschikbaar in 4 talen (FR-NL-UK-GE); 

 

SMS INFO is gehost in beveiligd data center op het 

platform  CCS van INFORIUS 
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