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SMS Tjänst 
 

1. Beskrivning av SMS-Tjänst 
 

SMS-tjänster 

Grundmodul 

Grundmodulen för SMS hanterar spårbarhet dvs. logg, skickande och val av SMS tjänster för 
mottagaren. Via behörigheter kan man styra vilka som kan skicka SMS manuellt. Grundmodulen krävs 
oavsett vilken SMS tjänster som väljs.  

Batch – Utskick som skickas automatisk 

Meny – Utskick som måste skickas manuellt vid ett menyval 

 

SMS- modulen kräver att man har en SMS- provider.  

Följande leverantörer stöds idag: 

Telia Response 
M2 SMS (21st Century Mobile) http://www.21st.se/ 
Telefonkatalogen (Norge) 
Telenor SMS Pro 
SMS Teknik 
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2. Priser 
 
Nedan priser offereras för valda tjänster. SMS tjänster kan väljas fritt ur nedanstående lista, dock krävs 
alltid Grundmodul SMS. 
 

SMS-tjänst  

Allmänt  
SMS-tjänst Grundmodul 15 000:- 
Skicka riktad information till hyresgäst (meny) 5 000:- 

Kundreskontra  
Betalningspåminnelse (meny)  5 000:- 
SMS som aviserande metod 5 000:- 

Kösystem 
 

SMS som påminner om att logga in för att inte förlora kötid 5 000:- 
SMS till sökande som inte fick kontrakt  5 000:- 
SMS till sökande som inte fick erbjudande (batch) 5 000:- 
SMS vid erbjudande (Meny) 5 000:- 
Påminnelse via SMS innan visning 5 000:- 
Påminnelse via SMS innan svarstid går ut 5 000:- 

Lägenhetsbesiktning  
Uppmaning till avflyttande att boka besiktningstid (meny, batch) 5 000:- 
Information till inflyttande om bokad besiktningstid (batch) 5 000:- 
Påminnelse till inflyttande om bokad besiktningstid (batch) 5 000:- 
Påminnelse till avflyttande om att närvara vid bokad besiktning 
(batch) 

5 000:- 

Serviceanmälan/arbetsorder  
Bekräftelse om mottagen anmälan (batch) 5 000:- 
SMS till mottagare 5 000:- 
Påminnelse om nyckel i tub (batch) 5 000:- 
SMS till resurs vid akutärende (batch) 5 000:- 
Automatiskt SMS ifall starttid ändras (batch) 5 000:- 
InfoSMS efter utfört arbete (batch) 5 000:- 
  

Nyckel 
 

Påminnelse om ej återlämnade nycklar (meny, batch)  5 000:- 
  

 

3. Årlig avgift för underhållsavtal 
Underhållsavtal innefattar tillgång till support samt uppgraderingar till nya programversioner av Incit 
Xpand. (Programvaran utvecklas kontinuerligt, kompletteringar och förbättringar tillförs.) 

I årlig fast avgift för underhållsavtal utgår 25 % av ovanstående licensavgifter.  
Underhållsavtal indexomräknas enligt KPI årsvis med senast kända oktober som basmånad. 


