


“I praksis er det 
blevet sådan, at folk 
husker penge, nøgler 
og mobilen, når de 
forlader hjemmet.”

95% af alle mellem 
16 og 74 år har en 
mobiltelefon!

Kærlig hilsen
CIM Mobility
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Gør en forskel med SMS …

God borgerservice handler i høj 
grad om dialog og lettilgængelig 
 kommunikation. Om at give 
 borgerne den information, de 
 ønsker sig. Når de ønsker den.

Med en SMS-løsning fra CIM 
 Mobility kan kommunens 
 institutioner og medarbejdere 
hurtigt sende og modtage SMS-
beskeder via Microsoft Outlook, 
så borgerne får præcis den 
 information, de har brug for. 
 Målrettet og  tidsbesparende. For 
alle parter.

SMS styrker kommunens 
 serviceniveau. Hver dag. Hele 
døgnet.

*1: Citat: teleanalytiker, John Strand, Strand Consult 
16. juli 2010

*2: Kilde: Danmarks Statistiks undersøgelse 
“Befolkningens brug af internet 2010”
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CASE:
VEJLE KOMMUNE
I Vejle Kommune vil man gerne gå forrest med at 
tilbyde innovative og SMS-baserede services, der 
fremmer dialogen og gør  hverdagen lettere for både 
borgere og medarbejdere. 

Kommunen valgte derfor en komplet SMS-løsning 
fra CIM Mobility. Den skal bane vejen for en 
endnu mere effektiv borgerservice, fordi borgerne 
fremover får mulighed for at få en lang række 
 serviceoplysninger via SMS.

Vejle Kommunes SMS-løsning vil fx kunne give 
mulighed for:

2-vejs SMS via Outlook 
Medarbejdere vil kunne sende og modtage SMS-
beskeder til kommunens borgere direkte fra 
 Microsoft Outlook på deres pc.

Ny SMS-service til institutioner 
Lærere og pædagoger vil løbende kunne udsende 
nyheds-SMS’er til forældre og sende beskeder om fx 
skemaændringer.

Ny SMS-service på renovation 
Borgerne vil kunne modtage serviceoplysninger om 
tømningsdage for dagrenovation og storskrald via SMS.

SMS-løsning til øvrige software-leverandører
Løsningen bliver tilpasset eksisterende software, 
som kommunen også ønsker får SMS-funktionalitet.

SMS-hotline for unge
Via en SMS-hotline kan unge, der har brug for 
akut hjælp, sende en SMS og blive ringet op af en 
 medarbejder.

“Med SMS-løsningen forventer vi at kunne tilbyde en 
masse nye servicemuligheder for Vejle Kommunes 
borgere.  Samtidig ser vi store muligheder for, at 
 medarbejdere med vidt forskellige funktioner får glæde 
af det i deres dialog med borgerne. 

For kommunens medarbejdere er SMS en nem og  hurtig 
måde at sende informationer som ’nu er dit pas klar til 
afhentning’ eller ’børnehaven tager i skoven i morgen, 
så husk børnenes gummistøvler’. Vi mærker en stor 
interesse for den slags nye  service informationer, som 
både letter arbejdet for  medarbejderne og øger vores 
service over for borgerne.”

          Flemming Brink
IT-chef, Vejle Kommune



ÉN LEVERANDØR
ALLE MULIGHEDER
Vores SMS-løsninger 

-  Send SMS- og e-mail-beskeder fra 
kommunens egne programmer eller 
lad jeres øvrige softwareleverandører 
sende beskeder til borgerne.

-  Spar tid og penge ved at  kommunikere 
med borgere og kollegaer via SMS 
direkte fra kommunens e-mail-
programmer. Jo mere effektiv 
 kommunikationen er, jo mere tid 
frigøres der.

-  Skab nærkontakt mellem institutioner, 
skoler, klubber og elever og forældre 
ved at sende beskeder til enkelte, 
grupper samt klasser.

-  Modtag billeder, video, tekst og 
lyd direkte i indbakken eller på 
 hjemmesiden.

-  Få en skalérbar service, der holder øje 
med jeres data (XML, RSS feeds) og 
automatisk sender besked, hvis data 
ændrer sig.

Se alle vores løsninger på  
www.cim-mobility.dk

Fuld integration
CIM Mobility er skalérbare SMS-
løsninger, der tilsammen dækker hele 
kommunens behov. 

Med CIM Mobility har kommunen én 
leverandør - vi implementerer al teknik 
og software. Det betyder, at I kan bruge 
tiden på det, det hele jo handler om: At 
være i dialog med borgerne. 

NemSMS
Alle SMS-løsninger fra CIM  Mobility 
er selvfølgelig forberedt til integration 
med Nem-SMS, hvor kommunens 
 borgere kan tilmelde sig SMS-
 påmindelser fra stat, regioner og 
 kommune.  

* Læs konkurrencebetingelserne på www.cim-mobility.dk/netbook

Vind en 
netbook*

Send beskeden “netbook” i en SMS til 1276 – så ringer vi dig op for en snak om  mulighederne med CIM  Mobility og du del-tager samtidig i konkurrencen om 1 stk. netbook.
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OM OS
Hos CIM Mobility har vi specialiseret os i at udvikle 
effektive SMS-løsninger til erhvervslivet og de  danske 
kommuner. 

Vi tilbyder en bred vifte af produkter, der har én 
vigtig ting til fælles: De gør det nemmere for dig og 
din  kommune at være i løbende dialog med dine 
 målgrupper. Både medarbejdere, borgere og eksterne 
samarbejdspartnere. 

Løsningerne tager enten udgangspunkt i en web-
 løsning, i direkte integration med Microsoft Outlooks 
post- og kalendersystem, i integration med kommunens 
egne programmer og systemer eller NemSms.

Vi samarbejder med:

CIM Mobility
Kildegården 4
7600 Struer
Telefon: 76 90 00 02 
E-mail: info@cim-mobility.dk
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