Nieruchomości
Dla deweloperów, sprzedawców, pośredników, inwestorów, najemców, firm budowlanych i zarządców budynkówSerwerSMS.pl dla absolutnie każdej z tych branż ma do zaoferowania ciekawe rozwiązania z zakresu komunikacji
mobilnej.

Biuro nieruchomości
Efektywność biura nieruchomości wyznacza umiejętność dopasowania potrzeb wybranego sprzedawcy do potrzeb
wybranego kupującego. Wśród setek, a czasami i tysięcy ofert kupna, wynajmu i sprzedaży, trzeba z właściwą ofertą
dotrzeć do właściwej osoby. Właśnie SMS, jako tanie, szybkie i skuteczne medium, może wspomóc ten proces.

Automatyczne powiadomienia SMS o nowych ofertach
Dla firm posiadających dowolną aplikację zarządzającą sprzedażą (mobilną, webową czy desktopową), SerwerSMS.pl oferuje
automatyczną wysyłkę do zdefiniowanych odbiorców w momencie dodania do systemu spełniających kryteria ogłoszeń.
Wystarczy zintegrować swoje oprogramowanie z naszym systemem.
Uważasz, że ta usługa może być przydatna ? W rozmowie z działem handlowym wystarczy zapytać o komunikację zdalną API.

Indywidualna wysyłka do poszczególnych klientów
Poza hurtową, automatyczną wysyłką SerwerSMS.pl oferuje także możliwość samodzielnego redagowania wiadomości przez
pracowników biura nieruchomości i wysyłanie indywidualnych treści do wybranych odbiorców.
Zainteresowany usługą? W rozmowie z działem handlowym prosimy pytać o usługę pojedynczy SMS ECO+ lub FULL.

Przypomnienia SMS
Praca agenta nieruchomości to duża liczba spotkań z potencjalnymi klientami. SerwerSMS.pl oferuje ciekawą funkcję
przypomnień o umówionej wizycie. Na kilka dni lub kilka dni przed spotkaniem system może automatycznie wysłać klientowi
przypomnienie o wizycie. Dzięki temu zmniejsza się liczba odwołanych wizyt, co oszczędza czas i pieniądze.
Uważasz, że ta usługa może być przydatna? Podczas kontaktu z pracownikiem obsługi klienta wystarczy zapytać o funkcję
SMS planowany.

Dlaczego warto?
natychmiastowe informowanie zainteresowanych o nowych ofertach,
zwiększenie liczby transakcji,
zmniejszenie kosztów rozmów telefonicznych,
wizerunek nowoczesnego, sprawnie działającego biura nieruchomości,
usprawnienie działalności biura.

Administracja obiektami
Zarządzanie nieruchomościami to jedna z branż, dla której mamy prawdopodobnie największą ilość ciekawych ofert,
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usług i funkcji. Wprost nie sposób nie wybrać czegoś dla siebie...

SMS-owe zarządzanie instalacjami
Zarządzanie dużą liczbą instalacji w dużej liczbie nieruchomości wymaga stworzenia sprawnie działającego systemu, procedur
itp. Poprzez wysłanie SMS-a na określony numer i o określonej treści można włączyć lub wyłączyć dowolne urządzenie lub
instalację oraz sprawdzić jego stan lub wykonać wiele innych, zdefiniowanych procesów.
Zainteresowany usługą? W rozmowie z działem handlowym prosimy pytać o komunikację zdalną API, dzięki której
zintegrować można nasz system z dowolną aplikacją online, mobilną czy desktopową.

Windykacja SMS
Masowa wysyłka SMS pomaga także w planowym opłacaniu kosztów najmu i innych. SMS-y przypominające o zbliżającym się
i minionym terminie płatności to usługa, z której można korzystać zarówno z poziomu Panelu Klienta, jak i własnej aplikacji do
zarządzania płatnościami.
Uważasz, że ta usługa może być przydatna? W rozmowie z działem handlowym prosimy pytać o wysyłki planowane oraz
komunikację zdalną API.

Komunikaty SMS
W zarządzaniu nieruchomościami niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, w których dochodzi do awarii instalacji, infrastruktury,
mediów. W takich awaryjnych sytuacjach SerwerSMS.pl także oferuje pomocną komunikację mobilną. Nawet w przypadku
braku prądu czy dostępu do sieci Internet, można z poziomu własnego telefonu komórkowego wysłać do najemców lub
właścicieli wiadomości SMS.
Zainteresowany usługą? W rozmowie z działem handlowym prosimy pytać o funkcję zwaną SMS Forward.

Dlaczego warto?
możliwość zdalnego zarządzania instalacjami,
bardziej terminowe opłaty od najemców,
powiadomienia SMS dla mieszkańców/najemców,
prostsze zarządzanie obiektami,
wizerunek nowoczesnej formy administrowania,
powiadomienia SMS o awariach instalacji.

Lista zastosowań
Aplikacje, internet
Zapraszamy do lektury programistów, elektroników i inżynierów.
Czytaj więcej

Urzędy, instytucje
W naszych czasach nowoczesny urząd to urząd mobilny! Po prostu.
Czytaj więcej
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Handel
Mobilne wsparcie lojalności i sprzedaży. Stacjonarnej i wirtualnej.
Czytaj więcej

Nieruchomości
Dobra oferta? Szybko poinformuj zainteresowanych SMS-em!
Czytaj więcej

Prawo, finanse
Obsługa prawna i finansowa wymaga jakości na najwyższym, mobilnym poziomie.
Czytaj więcej

Rozrywka, sport
Zaproszenia i rezerwacje, czyli dwukierunkowa komunikacja SMS dla branży rozrywkowej i sportowej!
Czytaj więcej

Transport, spedycja
Komunikacja SMS z kierowcami oraz nadawcami i odbiorcami przesyłek.
Czytaj więcej

Uroda, zdrowie
Przypomnienia o wizycie, SMS-owa rezerwacja terminu i wiele innych SMS-owych propozycji!
Czytaj więcej

Edukacja
Bardziej nowoczesna edukacja na każdym poziomie.
Czytaj więcej

Usługi dla firm
Kiedyś była rewolucja internetowa. Dziś jest rewolucja mobilna.
Czytaj więcej

Wydawnictwa, media
Komunikacja mobilna nie konkuruje z innymi mediami, ale je wspiera.
Czytaj więcej

Reprezentujesz inną branżę?
Skontaktuj się z nami, nasi doradcy pomogą Ci w doborze rozwiązań.
Kontakt
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