
Information om tjänster ifrån 21st Century Mobile

Vid frågor angående tjänsterna vänligen ta kontakt med vår säljavdelning.

Alla företag som är medlemmar i Småföretagarnas Riksförbund erhåller 20 % 
rabatt på följande: månadsavgifter, uppstartsavgifter och timarvoden, se prislista
längre ner. Vid intresse/beställning av tjänsterna kontakta vår säljavdelning.

Kontaktuppgifter: telefon: 08-21 21 55 eller via e-post sales@21st.se

21st Century Mobile tillhandahåller mobila lösningar, läs mer om dessa nedan. 

     MyMSP (SMS-tjänst)

Vår plattform myMSP riktar sig mot kunder med önskemål om specialanpassade lösningar och stor 
trafikvolym. myMSP använder sig av separata funktionsmoduler som enkelt går att kombinera för att 
skapa specifika lösningar som kan tillgodose varje kunds unika behov. SMS-tjänsten   används idag av 
flygbolag, kommuner, Vården etc för att förenkla deras kommunikation både externt mot kunder och 
internt inom verksamheten.

Klicka på länken http://21st.se/index.php?p=460 för att läsa mer om denna tjänst.

Voter (marknadsundersökningar/uppföljning)

I dagens snabba informationssamhälle är det ofta önskvärt att kunna genomföra snabba och 
begränsade opinionsundersökningar som kräver lite resurser. Traditionella undersökningar är 
resurskrävande och materialet kan presenteras först efter att all data är insamlad. Hela processen med 
utformning av enkäter, inhämtande av svar samt sammanställning medför att processen tar tid att 
genomföra; normalt flera dagar eller veckor beroende på omfattning. Voter gör det möjligt att genomföra 
snabba och effektiva opinionsmätningar via mobilen med sammanställning av resultatet i realtid. Voter 
lämpar sig såväl för opinionsundersökningar bland allmänheten som för mätningar och undersökningar 
bland mindre grupper t.ex. under seminarier, företagsevent eller på mässor där svaren ska presenteras 
direkt efter att en fråga har ställts. 

Klicka på länken http://21st.se/index.php?p=407 för att läsa mer om denna tjänst.

Mobil App för Riskanalyser/besiktningar/kontroller

21st Century Mobile har utvecklat en app för rapportering och identifiering av risker i arbetsmiljön. Appen
är ett hjälpmedel som förenklar och effektiviserar arbete med riskbedömning. Att genomföra en 
riskanalys säkerställer att arbetet med riskhantering görs på ett strukturerat sätt samt att arbetets 
säkerhet ökar. Genom att utnyttja vår tjänst får ditt företag ett effektiv verktyg. Definiera själv områden 
som är viktiga för just era arbetsplatser eller olika arbetstyper, komplettera gärna med bilder. 

Klicka på länken http://riskanalysis.21st.se för att läsa mer om denna tjänst.
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Mobile ticket (biljett/incheckningssystem)

Mobile Ticket är en standardiserad tjänst för att hantera köp och kontroll av biljetter och kuponger. 
Slutkunder kan boka och köpa biljetter via en webbsida eller via SMS. Betalning kan ske t.ex. via betal-
SMS eller kreditkort. Biljetten distribueras via SMS, MMS eller e-post i form av QR-koder. För att 
kontrollera biljetten visar slutkunden upp sin mobiltelefon med koden synlig eller ett utskrivet papper. 
Kontrollen kan ske manuellt med en smartphone eller automatiskt (kräver ytterligare infrastruktur). Hela 
lösningen är säkrad med kryptering. 

Klicka på länken http://21st.se/index.php?p=420 för att läsa mer om denna tjänst.

Incident Information Manager

Incident Information Manager (IIM) erbjuds som en tjänst av 21st Century Mobile. Tjänsten riktar sig
främst mot bolag med egna nät (ex. el, data eller mobila). IIM erbjuder en samlad funktion för att 
hantera informationsspridning i samband med olika händelser (incidenter) i nätet såsom planerade 
och oplanerade avbrott. Eftersom 21st Century Mobile tillhandahåller en delad, komplett och sedan 
2001 redan driftsatt miljö kan nätbolag på kort tid komma igång med ett komplett system för 
informationsspridning utan egen utveckling, stora integrationsprojekt eller ens någon som helst 
installation eller förändring i sina egna system.

Klicka på länken http://21st.se/index.php?p=405 för att läsa mer om denna tjänst.

Staff planner (vikarietillsättning)

Förenklar och effektiviserar tillsättning av personal/vikarier. Med Staff planer använder du den mobila 
kanalen vid kommunikationen med din personal eller vikarier. Med några enkla klick kan du tillsätta en 
tjänst som har blivit vakant p.g.a. sjukdom eller liknande. Du når ut till alla berörda personer samtidigt 
och kan snabbt välja lämpliga kandidater. Övriga kandidater får direkt besked om att tjänsten är tillsatt. 

Klicka på länken http://21st.se/index.php?p=408 för att läsa mer om denna tjänst.

       Portal (prenumerationstjänst)

Portalapplikationen tillhandahåller en kombinerad prenumerationstjänst och kommunikationslösning som
möjliggör snabb informationsspridning mellan organisationer och stora grupper. Genom tjänsten kan 
individer själv prenumerera på nyheter inom olika intresseområden via en enkel webbsida och därmed ta
del av nyheter och uppdateringar som skickas ut centralt. Administrationen vid utskick är minimal då 
avsändaren enbart behöver ange till vilken prenumerationsgrupp meddelandet ska skickas. 

Klicka på länken http://21st.se/index.php?p=406 för att läsa mer om denna tjänst.
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Prislista för Småföretagarnas Riksförbund

Drift och underhåll
Avgifterna avser drift och underhåll av mobila lösningar ifrån företaget. Alla företag som är 
medlemmar i Småföretagarnas Riksförbund erhåller 20 % rabatt på följande: månadsavgifter, 
uppstartsavgifter och timarvoden ifrån den dag samarbetsavtalet tecknats med Småföretagarnas 
Riksförbund. 

Leverans av SMS till tjänsten

För de SMS som skickas utgår en avgift per skickat SMS-meddelande. 

Tjänster 

Datum: 2015-11-11
Sidor: 5

MyMSP (SMS-Tjänst)

Uppstartsavgift 0,00 kr Exkl. moms

Månadsavgift 199 kr/månad Exkl. moms

Trafik, SMS Sverige: 0,49 kr/SMS Exkl. moms

Trafik, SMS utland 0,99 kr/SMS Exkl. moms

Timarvoden 975 kr/tim För samtliga personkategorier inom 
teknisk utveckling och driftsättning av 
tilläggs- och ändringsarbeten för 
relaterade tjänster utgår arvode.

Voter 
(Marknadsundersokningar)

Abonnemang

Uppstartsavgift 0,00 kr Exkl. moms

Månadsavgift 395 kr/månad Exkl. moms

Trafik, SMS Sverige: 0,49 kr/SMS Exkl. moms

Trafik, SMS utland 0,99 kr/SMS Exkl. moms

Timarvoden 975 kr/tim För samtliga personkategorier inom 
teknisk utveckling och driftsättning av 
tilläggs- och ändringsarbeten för 
relaterade tjänster utgår arvode.
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Voter 
(Marknadsundersokningar)

Engångsanvändning

Uppstartsavgift 249 kr/gång Exkl. moms

Månadsavgift 0,00 kr Exkl. moms

Avgift per mottaget svar 2 kr/svar Exkl. moms

Timarvoden 975 kr/tim För samtliga personkategorier inom 
teknisk utveckling och driftsättning av 
tilläggs- och ändringsarbeten för 
relaterade tjänster utgår arvode.

Mobil app 
Riskanalys/besiktningar

Uppstartsavgift 0,00 kr Exkl. moms

Månadsavgift 900 kr/konto Exkl. moms

Månadsavgift per användare 49 
kr/användare

Exkl. moms

Timarvoden 975 kr/tim För samtliga personkategorier inom 
teknisk utveckling och driftsättning av 
tilläggs- och ändringsarbeten för 
relaterade tjänster utgår arvode.

Mobile Ticket 

(biljett/incheckningssystem) 

Uppstartsavgift 10 000,00 kr Exkl. moms

Månadsavgift 4000 
kr/månad

Exkl. moms

Trafik, SMS Sverige: 0,49 kr/SMS Exkl. moms

Trafik, SMS utland 0,99 kr/SMS Exkl. moms

Timarvoden 975 kr/tim För samtliga personkategorier inom 
teknisk utveckling och driftsättning av 
tilläggs- och ändringsarbeten för 
relaterade tjänster utgår arvode.



Datum: 2015-11-11
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Incident Information Manager
(information/krishantering) 

Uppstartsavgift 40 000,00 kr Exkl. moms

Månadsavgift 2000 
kr/månad

Exkl. moms

Månadsavgift per nyttighet 2000 
kr/månad

Exkl. moms

Exempel på nyttigheter SMS

E-post

OJJE (radio)

Webb kartor

Talsvar

Databas-
uppdatering

Exkl. moms

Timarvoden 975 kr/tim För samtliga personkategorier inom 
teknisk utveckling och driftsättning av 
tilläggs- och ändringsarbeten för 
relaterade tjänster utgår arvode.

Portal (prenumerationstjänst) 

Uppstartsavgift 15 000,00 kr Exkl. moms

Månadsavgift 240 kr/månad Exkl. moms

Trafik, SMS Sverige: 0,49 kr/SMS Exkl. moms

Trafik, SMS utland 0,99 kr/SMS Exkl. moms

Timarvoden 975 kr/tim För samtliga personkategorier inom 
teknisk utveckling och driftsättning av 
tilläggs- och ändringsarbeten för 
relaterade tjänster utgår arvode.


