
Se våre nettsider  

for mer informasjon  
eCALL er et F24 produkt
WWW.F24.COM 

GDPR
compliant

Informasjonsmeldinger   
SMS, fax, e-mail, push eller talemelding 

Test-konto? 

Gratis! 

https://cim-no.f24.com/cim/varsling-og-mobilisering-i-cim/ecall-business-messaging/


SMS portal

Direktekobling til markedsledende
internasjonale leverandører 

Individuell avsender på SMS
(nummer og navn)

Enkel integrasjon mot andre  
program eller software

Fax portal

Sending av fax med egendefinert
avsender

Høyeste grad av datasikkerhet   
implementert 

Kryptert overførsel av data
(HIN mail, etc.)

Tillegstjenester 

Mottak av SMS og fax ved hjelp av 
virtuelle nummer

«High Privacy»-funksjon for  
sensitive persondata 

«SLA Premium» gir deg 24/7/365-
support

Slik fungerer det.
Via e-post, SMS, i nettleser eller 
dine egne programmer via gren-
sesnitt: Forfatt din melding og velg 
mottakere. 

Vårt ISO-sertifiserte system 
mottar din melding og sender 
den til dine mottakere på den 
beste og sikreste måten.  

Du kan følge levering og status 
for dine meldinger i loggboka og 
få en oversikt over historiske 
utsendelser. 
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(HTTPS, TCP/IP, UCP,
e-post, SMPP)
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Vår meldingsservice lar deg komme i direkte kontakt med dine kunder, ansatte, partnere og andre kontakter. 
Takket være vår fleksible og kraftige SMS- og fax-portal med ulike grensesnitt, kan du enkelt koble eCall til dine egne 
applikasjoner, software, programmer og nettsider. 

Din direktelinje til kunder og kontakter. 



Det finnes mange gode grunner for å bruke eCall.

100 prosent sveitsisk software og support
Dataene dine behandles i Sveis. Du er garantert 
personlig support. 

Ledende leverandør 
Over 25 års erfaring på området.  Vi er selvfølgelig 
underlagt internasjonal GDPR-lovgiving.

Sikkert og pålitelig 
Oppetid på 99,8 prosent. Vi sammarbeider kun  
med de beste leverandørene på markedet. 

Brukervennlig 
Enkel implementering, meget brukervennlig  
grensesnitt via nettleser og integrasjoner. 

gg

Kundeinformajson 2-faktor identifikasjon

Ansatteinformation

Hvordan bruke eCall.

Påminnelser om avtaler 
Reduser no-shows med opptil 50 prosent 
og forhindre tap av salg. 

Kundedata
Beskytt kundedata mot tredjeparts 
tilgang. 

Ressursallokering 
Del informasjon om feltarbeid og 
organiser vikarer. 

Sikker tilgang
Del engangspassord for Wifi og 
apper. 

Organisasjon 
Information om arbeidsplass,  
deadliner og prosjekter. 

Bank og kundeportaler 
Sikker innlogging og bekreftelser av 
aktivitet.

Information
Varsle og mobiliser. 

Reservasjoner og bookingbekreftelser 
Bekreft raskt og enkelt og reduser frafall.

Ordre og leveringsstatus 
Forbedre din kundeservice og oppnå mer 
presise leveringsprosesser. 

Søkeabonnement 
Informer interesserte om for eksempel 
eiendom, kjøretøy eller jobbutlysninger.

SMS-undersøkelser 
Spør kunder, pasienter eller andre 
om opplevd kvalitet etter interaksjon 
med din virksomhet.

Markedsføring 
Del informasjon om produkter,  
kampanjer eller spesielle tilbud. 

Kommunikasjon og informasjon av høy kvalitet. 

eCall brukes av over 15 000 kunder fra en lang rekke ulike industrier



F24 Nordics AS
Sluppenvegen 6 
7078 Trondheim, Norge

T +47 400 01 908 

mail@onevoice.noWWW.F24.COM 

F24 er den ledende leverandøren av software-as-a-service (SaaS)  løsninger for varsling, krisehåndtering og forretningskritisk 
kommunikasjon i Europa. Med FACT24, CIM og eCall tilbyr F24 innovative løsninger og hjelper kunder i hele verden med deres 
arbeid med beredskap, å håndtere hendelser og kriser, og informasjonsdeling. F24 AG er det første og eneste selskap utenfor 
Amerika som er listet i Gartners rapport som leverandør av software for krisehåndtering/massekommunikajson for 
virksomheter (Emergency/enterprise mass notification services, EMNS). 

I april 2016, ble Dolphin Systems AG en del av F24-gruppen og byttet navn til F24 Schweiz AG i oktober 2019. Med eCall, har 
selskapet mer enn 25 års erfaring med implementing av teknologiske løsninger i det sveitsiske markedet. eCall-plattformen 
tilbyr høyvolums kommunikajsonsløsninger for business-markedet også i Norge. 

F24 Nordics AS er et teknologiselskap med kontor i Trondheim, og en del av F24-gruppen. F24 Nordics AS ble til da One Voice 
AS forente krefter med F24 AG i mai 2019. 

For mer informasjon, ta kontakt eller besøk vår nettside www.cim-no.f24.com.

F24 – din foretrukne partner for beredskap, krisehåndtering, varsling
og forretningskritisk informasjonsdeling.

mailto:mail%40onevoice.no?subject=Informasjon%20om%20eCall
https://cim-no.f24.com/kontakt
http://www.cim-no.f24.com

