
SMS-SERVICE



HVEM ER BLUE IDEA

• Blue Idea arbejder med kommunikation mellem forsyninger, 

kommuner, forbrugere og borgere

• Blue Idea har udviklet SMS-Service.dk, som i dag anvendes af 

mere 150 boligorganisationer, 400 energiselskaber og 45 

kommuner i Danmark

• 2017 → Udsendt 30 mio. SMS’er

• Drift i Sverige med tilsvarende SMS løsning hos 1/3 af alle 

Svenske kommuner



BAGGRUND FOR KONCEPTET
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IDÉGRUNDLAG 

• Ideen med SMS-Service.dk er at skabe en hurtig og let måde at komme i 
kontakt med ”alle” kunder i et geografisk område med en personlig besked 
på deres mobiltelefon i tilfældet af et beredskab eller ved brug til information 
om driftsforstyrrelser mm.

• Gøre det let at administrere samt dokumentere hvad som er gjort og hvornår



FACTS OM MOBILTELEFONEN



BAGGRUND FOR KONCEPTET



WWW.SMS-SERVICE.DK

• En ”dagligt” opdateret database på ”alle” mobilnumre i Danmark via 
samarbejde med 102 teleselskaber i Danmark

• Kvalitets sikre teleoperatørernes data (stavemetode på vejnavne m.v.)

• Tilkobling af kommunekode, vejkode, KVHX-nøgler m.m. samt evt. 
koordinat

• Udviklet en web applikation, der opsættes med forskellige bruger 
rettigheder i forhold til geografi, funktioner mm.

• En sms gateway der kan udsende op til 500.000 SMS’er i timen

• Veludviklet API til integration egne IT-løsninger



EKSEMPLER PÅ SMS-EMNER

• Velkomst-sms

• Afprøvning af sirener

• Ændrede vasketider

• Ny affaldsløsning

• Reminder om repræsentantskabsmøde

• Reminder om ekstraordinær generalforsamling

• Reminder om adgang til lejemål

• Hovedrengøring af trapper

• Opdatering af varmeautomatik

• Information om ny varmemester

• Information om lukning af varme

• Reminder om infomøder

• Vinduespudsning

• Udskiftning af hovedmåler

• Reminder om afdelingsmøder

• Oprydning i cykelkælder

• Maling af kældre og vaskerier

• Reminder om  diverse arbejder (Serviceafd.)



BRUGERADGANG



HÅNDTERING AF AFDELINGER



UDSENDELSESMETODER



ADRESSEUDVÆLGELSE



VEJUDVÆLGELSE



NUMMEROPSLAG PÅ ADRESSE



INDLÆS MED REGNEARK



TEKST OG VALG AF KANAL



SMS OG WEB → MULIGHED FOR DIFFERENTIERING



STANDARDMODTAGERE



STATUS OG BEKRÆFTELSE



STATUS FOR UDSENDELSE



EXCEL UDTRÆK



STATUS PÅ KORT

SMS MODTAGET

SMS IKKE MODTAGET

AFVENTER UDSENDELSE



SMS TO WEB



SMS TIL FACEBOOK



TIL-/AFMELD SMS-SERVICE.DK

8600              Borgergade             28



HISTORIE MED BO-VEST



SMS-EKSEMPLER



SMS-EKSEMPLER TIL BOLIGORGANISATION



SØGNING PÅ MOBILNUMMER



SMS STATISTIK



NUMMEROPSLAG



ERFARING FRA OJBA

 Ideelt til hurtige og korte informationer, der blot skal ’afleveres’ – altså information, der ikke skal 

besvares af modtageren. 

 Systemet kan enten sende sms’en med det samme, eller indstilles til at afsende sms’en til en 

bestemt dato.

 Minimalt vedligehold.

 Metoden er fuldt lovlig, da vi har en kunderelation til vores beboere, en berettiget interesse og et 

sagligt formål med servicen. (Datatilsynet)

 Må ikke benyttes til markedsføring og personfølsomme oplysninger.

 Info til ansatte og afdelingsbestyrelser – både i opstart og løbende.

 Positive tilbagemeldinger.



UDPLUK AF NUVÆRENDE KUNDER



KUNDETILBAGEMELDING


