RealMail

MMS modul

MMS postkort er fremtidens personlige hilsen
I næsten alle nye mobiltelefoner er der indbygget et kamera, hvilket giver
mobiltelefonen mange nye muligheder.
Realmails MMS postkort er en nyt unikt koncept som giver brugeren mulighed for at
sende etRIGTIGT postkort direkte fra en mobiltelefon med kamera i.
Brugeren har altså mulighed for at afsende et meget personligt postkort fra
mobiltelefonen,som fremsendes til modtagerens postadresse.
Realmails MMS Postkort kan afsendes fra ALLE kameratelefoner uanset fabrikat og
teknologi i telefonen.
MMS Postkort er meget nemt at anvende med en brugervenligt interface, som guider
brugeren igennem afsendelsen af postkortet.
MMS’en afsendes og der produceret et rigtigt postkort i den bedste kvalitet. Postkortet
frankeres og sendes med det lokale postvæsen til modtagerens postadresse.

MMS Postkort skaber øget indtjening
MMS postkort skaber indtjening på MMS og på GPRS. Hver gang der sendes et postkort bliver
der også sendt en MMS. Efterfølgende bliver der skabt GPRS forbindelse til WEB-skabelonen
for at udfylde navn og adresse på modtageren af postkortet. MMS postkort skaber altså øget
indtjening på MMS og på GPRS.
Realmails MMS postkort giver brugeren flere muligheder for at bruge det indbyggede kamera,
og kan derfor være med til at øge salget af kameratelefoner.
Realmails MMS postkort modul er udviklet, så det kan udnytte fordelene ved at hastigheden
stiger i fremtidens 3G mobilnet.

MMS Postkort skaber øget indtjening
Designet på for- og bagsiden af postkortet er individuelt opsat til kunden,
hvilket giver en fantastisk mulighed for branding og markedsføring
DIREKTE hos modtageren af postkortet, hver gang der afsendes et MMS
postkort. Postkortets for- og bagside og kan nemlig indeholde både logo,
slogans og andre budskaber.

Implementering og hosting af MMS postkort modulet
Realmail leverer en total MMS postkort løsning, hvor vi tilpasser og hoster løsningen for vores kunder.
Realmails MMS postkort løsning implementeres hurtigt og problemfrit med lave
initialomkostninger. Med Realmails MMS Postkort opnås hurtig forrentning af investeringen.

Kort om MMS postkort modulet
Fordele ved løsningen
- Øger indtjening på MMS og GPRS
- Mulighed for indtjening på selve postkortet
- Giver mulighed for ”gratis” markedsføring ud til modtageren af postkortet
- Giver kameratelefoner yderligere funktionalitet – og dermed mulighed for at sælge flere kameratelefoner
- En meget fleksibel løsning der fungerer på alle mobiltelefoner med kamera indbygget
- Hurtig implementering og efterfølgende drift hos en ny kunde.

MMS postkort er meget brugervenligt og nemt at anvende
1. Brugeren sender en MMS til et short-kode nummer
2. Brugeren modtager et link til en brugervenlig web-skabelon.
3. Her udfyldes navn, adresse og selvfølgelig den personlige besked.
4. Brugeren takseres for afsendelse over telefonregningen

Individuel tilretning

Teknologi

- Designet på for- og bagside af postkortet tilrettes
efter kundens ønsker.
- Web-skabelonen som vises på brugerens telefon
tilrettes til kundens firma design

- Anvender kendte teknologier som MMS og GPRS
- Short kode nummer
- xHTML skabelon – tilgang fra Web og mobil

Kontakt os på telefon 70 20 40 57 eller skriv på info@realmail.dk for at få mere information.
Du kan også på ind på www.realmail.dk for at læse mere om vores produkter.
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