
Meddelande-Bot - För vem?
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Alla typer av föreningar och företag som har ett 
medlemsregister och behov av att hålla kontakt 
med medlemmarna och inte minst att hålla 
registret aktuellt!

Nyhetsflödet i appen passar i alla företag och 
organisationer där man vill hålla personalen 
uppdaterad. 

En web-robot eller bara bot, är en mjukvara för automatiska 

tjänster, som t ex meddelandehantering över Internet

Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_bot


Register on-line
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Registret lagras i en molntjänst. Helt säkert och mycket snabbt åtkomligt för 
adminstratör och medlemmarna on-line.

Medlemmen kan själv ändra sitt telefonnummer eller mailadress i appen när det 
behövs. Medlemsregistret är alltid aktuellt!

Adminstratören kan enkelt rikta relevant information till gruppen, som ”dags att 
betala medlemsavgiften”, ”kom på mötet”,  ”kom på matchen”, ”glöm inte kvällens 
…”, o s v …



Vad erbjuds?
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Alla moderna kontaktkanaler från adminstratör till 
gruppmedlemmar: 

- En enkel installation av mobilappen: Ett mail med en klickbar 
länk och så är det klart(!)

- Nyhetsbrev, mail, SMS, pushnotiser, nyhetsflöde, 
dokumentarkiv

Mellan medlemmarna i gruppen direkt i mobilappen:

- Chat, mail och pushnotiser
- Publicera nyheter i nyhetsflödet för alla

Adminstratören styr vilka funktioner medlemmarna har i appen



Spar pengar i MeddelandeBotten! 
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I MeddelandeBotten, automattjänsten, betalar du bara för faktiskt 
utnyttjande! Inga abonnemangsavgifter, inga registreringsavgifter!

Betalning gör direkt med Swish.

Prisexempel: 
10 öre/mottagare och publicering i appen

Här finns en priskalkylator med alla priser >

Inom gruppen i mobilappen är allt gratis.

https://messagezone.net/Web/Calculator


Integritetspolicy
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Alwize lagrar inga cookies och samlar inte in och säljer inte vidare 
personuppgifter, användardata eller surf-historik.

I MeddelandeBotten kan du själv ta bort hela registret direkt när du gjort
utskicket. Gör du inget tas det bort efter ett dygn.
Du får en påminnelse och kan förlänga 30 dagar om du vill.

Även om registret raderats är det lätt att återställa det förutsatt att du har 
sparat registeret på en Excel-fil.

Medlemmarna har alltid möjlighet i appen att radera sina egna data och 
blockera nyhetsbrev och andra utskick om de tröttnar på att få sådana.


