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SMSFLOW	  –	  Brugsvejledning	  –	  Step-‐by-‐Step:	  
Kort	  introduktion	  –	  Hvad	  er	  et	  SMS	  flow?	  
	  
Smsflow	  –	  Automatisér	  SMSpåmindelser	  til	  dine	  kunder.	  

SMSflow	  er	  det	  perfekte	  værktøj	  til	  alle	  i	  service	  branchen,	  der	  ønsker	  at	  sende	  SMSpåmindelser	  ud	  i	  et	  
planlagt	  tidsinterval.	  

Typiske	  kunder:	  Cykelforhandlere,	  bilværksteder,	  tandlæger,	  læger,	  massører,	  fysioterapeuter,	  
vinduespudsere,	  optikere,	  frisører,	  kosmetologer,	  og	  lignende	  brancher.	  	  

	  Her	  et	  godt	  eksempel	  på	  flow	  alle	  kan	  forholde	  sig	  til.	  

Cykelhandleren	  vil	  gerne	  sende	  3	  sms	  påmindelser	  indenfor	  de	  første	  9	  måneder:	  

	  

	  

	  

	  

Et	  flow	  beståer	  af	  en	  pulje	  af	  pre-‐udfyldte	  smsbeskeder	  der	  automatisk	  bliver	  udsendt	  i	  et	  skræddersyet	  
tidsinterval.	  	  

	  
Hvordan	  virker	  det	  i	  praksis?	  

Når	  først	  du	  har	  oprettet	  et	  flow,	  skal	  du	  fremadrettet	  blot	  indtaste	  din	  kundes	  navn	  og	  mobilnummer	  og	  
trykke	  på	  tilmeld	  knappen,	  så	  er	  kunden	  tilmeldt.	  Simpelt	  og	  effektivt	  i	  en	  travl	  hverdag!	  

	  

SE	  STEP-‐BY-‐STEP	  BRUGSVEJLEDNING	  PÅ	  FØLGENDE	  SIDE	  à 	  àà 	  

	   	  

Efter	  3	  måneder:	  

Kære	  “Navn”	  Husk	  at	  kom	  
ned	  og	  få	  efterspændt	  din	  

nye	  cykel	  gratis.	  

	  

Efter	  6	  måneder:	  

Kære	  “Navn”	  Så	  er	  det	  tid	  til	  
første	  gratis	  servicetjek	  af	  
din	  cykel.	  Klik	  her	  og	  bestil	  

tid.	  

Efter	  9	  måneder:	  

Kære	  “Navn”	  Så	  er	  det	  tid	  til	  
dit	  næste	  servicetjek	  af	  din	  
cykel.	  Klik	  her	  og	  bestil	  tid.	  
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Brugsvejledning	  Step-‐	  by-‐step:	  

Når	  først	  du	  er	  logget	  ind,	  skal	  du	  vælge	  menupunkt:	  SMS	  og	  herà	  SMS	  FLOW:	  

	  

	  
	  
Herinde	  opretter	  du	  som	  det	  første	  et	  nyt	  flow,	  som	  vist	  her:	  

	  

I	  dette	  eksempel	  har	  jeg	  navngivet	  mit	  SMS	  flow:	  
”Serviceeftersyn	  påmindelser”.	  
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Hvis	  du	  klikker	  på	  blyant	  ikonet	  kommer	  du	  frem	  til	  opsætningen	  af	  SMS	  påmindelserne:	  
	  

	  

Så	  kommer	  du	  frem	  til	  selve	  opsætningssiden:	  
Herinde	  opretter	  du	  alle	  dine	  automatiske	  påmindelser	  og	  vælger	  på	  hvilket	  tidspunkt	  de	  skal	  sendes	  ud.	  
Du	  har	  også	  mulighed	  for	  at	  skrive	  en	  velkomstbesked	  som	  vil	  blive	  sendt	  ud	  øjeblikkeligt	  når	  folk	  er	  blevet	  
tilmeldt:	  
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Hvordan	  tilmelder	  jeg	  en	  person	  til	  SMSflow?	  

Dette	  gøres	  ved	  at	  trykke	  på	  	   	  ikonet,	  som	  vist	  her:	  

	  	  

	  

Så	  er	  det	  blot	  at	  indtaste	  kundens	  mobilnummer	  og	  evt.	  navn.	  	  
Og	  så	  trykke	  på	  knappen”Tilføj	  til	  SMS	  Flow”.	  
Vi	  anbefaler	  at	  få	  personens	  navn	  med,	  så	  kan	  du	  nemlig	  bruge	  navnefletfunktionen	  i	  dine	  udsendte	  SMS’er	  
til	  at	  personliggøre	  beskederne,	  f.eks:	  ”Hej	  Martin,	  så	  er	  det	  snart	  tid	  til	  at	  få	  efterspændt	  din	  cykel…”	  
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Hvordan	  får	  jeg	  et	  overblik	  over	  alle	  tilmeldte?	  

Dette	  gøres	  under	  medlems-‐ikonet:	   	  
Her	  kan	  du	  også	  søge	  på	  numre	  og	  afmelde/slette	  dem,	  såfremt	  kunden	  pludselig	  skulle	  ønske	  at	  blive	  
afmeldt.	  

	  

	  

Hvordan	  afmelder	  jeg	  en	  kunde	  fra	  SMS	  Flow?	  

Dette	  gøres	  ved	  at	  markere	  den	  kontakt	  (sæt	  flueben)	  som	  du	  ønsker	  at	  slette	  og	  så	  trykke	  på	  ”slet	  valgte”	  
knappen	  som	  vist	  her:	  

	  

	  

Her	  du	  nogen	  spørgsmål	  el.	  noget	  du	  er	  i	  tvivl	  om	  så	  ring	  endelig	  på	  tlf.:	  8838	  9000	  	  
el.	  send	  en	  e-‐mail	  til	  info@cpsms.dk	  	  


