Blue Alert - aplikacja do komunikacji i zbierania powiadomień za pomocą: SMS, strony www, wiadomości e-mail,
połączeń telefonicznych: VoIP, TTS

Blue Alert

Skontaktuj się z nami

www

telefon

mob.

mail

bluemedia.pl/bluealert

58 888 20 00

(+48) 607 772 352

kontakt@bluealert.pl

Dobrze się znamy!
Jesteśmy Blue Media i jesteśmy największym dostawcą

tycznego czy telekomunikacyjnego, a także dla mniejsze-

rozwiązań w zakresie płatności i rozwiązań informatycz-

go biznesu oraz jednostek administracji publicznej.

nych dla biznesu i sektora publicznego w Polsce. Jeśli
płacisz rachunki, podatki lub robisz zakupy przez internet,

Nadszedł czas, byś również mógł skorzystać z naszego

z pewnością nie raz korzystałeś już z naszych narzędzi.

wsparcia.

Pracujemy z największymi przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi w kraju. Tworzymy skalowalne rozwiązania informatyczne dla sektora ﬁnansowego, energe-

Wielokanałowa komunikacja dla ﬁrm,
miast i jednostek administracyjnych
w jednym miejscu!
Poznaj Blue Alert, dzięki któremu wdrożysz skuteczne

kanałów w jednym systemie. Powiadomienia mogą być

procesy komunikacyjne w Twojej ﬁrmie lub w regionie.

wysyłane do pracowników, klientów, mieszkańców

Szybko

powiadomisz

pracowników

lub

obywateli

o zaistniałych zagrożeniach i sytuacjach kryzysowych,

i odpowiednich służb lub odbierane kilkoma alternatywnymi ścieżkami:

przyjmiesz zgłoszenia o zdarzeniach i awariach z wielu

SMS

E-mail

Informacyjna
strona www

Połączenie głosowe
VoIP, TTP

Informujesz alarmujesz, interweniujesz
i zbierasz powiadomienia!
wielokanałowej i dwukierunkowej komunikacji
dla ﬁrm i sektora publicznego.

Dowolnie ustalasz
schemat komunikacji

Deﬁniujesz odbiorców
komunikacji

Uruchamiasz proces

Wybierasz procedurę:

Możesz wybrać

informacyjną, alarmową,

wcześniej zdeﬁniowane

Wysyłkę możesz

planowaną, treść

grupy lub zautomatyzo-

wiadomości, kanały

wać proces, aby system

i konkretne parametry

sam wybrał użytkowni-

wysyłek.

ków spełniających

uruchomić samodzielnie
kiedy potrzebujesz lub
ustalić kiedy system ma
wykonać ją automatycznie.

Natychmiast weryﬁkujesz
skuteczność
Otrzymujesz natychmiastowe powiadomienia
dotyczące dostarczenia
wiadomości, ich
odczytania i wysłanych
odpowiedzi.

konkretne kryteria.

Wielokanałowość

Dwukierunkowość

Przepustowość

Prowadź komunikację w

Wysyłaj komunikaty,

Najefektywniejsza

wielu kanałach (SMS,

otrzymuj odpowiedzi

strony www, formularzy

I powiadomienia od

masowe wysyłki wiado-

e-mail, wiadomości

swoich klientów lub

mości (60 000 osób w

głosowych: VoIP, TTS)

mieszkańców.

godzinę).

Elastyczność
i wszechstronność

Dostępność
i mobilność

Szybkość
implementacji
Zacznij działać już po
24 godzinach od pierwszego kontaktu z nami!

z jednej aplikacji!

Oszczędność

Najwyższy poziom
bezpieczeństwa

Nie musisz wdrażać
drogiego, dedykowanego

Szerokie możliwości

Korzystaj z Blue Alert

Spełniamy wymogi

oprogramowania.

konﬁguracji i wykorzy-

w dowolnym miejscu i na

najważniejszych regulato-

stania procedur powia-

dowolnym urządzeniu.

rów w zakresie przetwa-

damiania.

(komputer, smartphone,

rzania i ochrony danych.

tablet).

Dla kogo stworzyliśmy Blue Alert?
DLA BIZNESU
Troska o bezpieczeństwo pracowników, efektywna wymiana informacji między nimi, otwartość
na potrzeby klientów, gwarancja obsługi na najwyższym poziomie, skuteczne przeprowadzanie
wszystko to składa się na dobrze działający biznes i wpływa na jego kondycję.

Aby pomóc Ci o nią zadbać, stworzyliśmy Blue Alert, bo wiemy, że podstawą skutecznego biznesu jest skuteczna komunikacja.

DLA SEKTORA PUBLICZNEGO
Blue Alert jest dla Was i dla Waszych mieszkańców!
Powstał by wspomóc siły administracyjne, jednostki zarządzania kryzysowego i służby ratunkowe, gdy konieczna jest sprawna interwencja, szybka reakcja i skuteczna organizacja pomocy
mieszkańcom Waszego regionu.

Bo gdy w grę wchodzi ludzkie bezpieczeństwo lub konieczność przywrócenia społecznego spokoju, niezbędna jest doskonała organizacja i niezawodna komunikacja.

Dlaczego warto wdrożyć Blue Alert?

Bo oszczędzisz

Bo zautomatyzujesz

Bo zaoszczędzisz

Bo wszystko jest

sporo czasu

i przyspieszysz

sporo pieniędzy

już gotowe

Nie marnujesz funduszy

System może działać zaraz

Ustalisz potrzebny
schemat komunikacji
w mniej niż 3 minuty!

komunikację
na drogą i nieskuteczną
komunikację w Twojej
ﬁrmie lub regionie.

po Twoim zgłoszeniu! Bez
wdrażania drogich systemów informatycznych.

Rodzaje przykładowych schematów komunikacji
Informacyjny
Informowanie o zdarzeniach z jednoczesną weryﬁkacją dostarczenia informacji
Planowany
Komunikacja z wybraną liczbą użytkowników w planowanym terminie.
Alarmowy
Komunikacja w odpowiedzi na zdarzenia krytyczne, wymagające natychmiastowej
reakcji z potwierdzeniem uczestnictwa.
Zgłoszeniowy
Schemat komunikacji w odpowiedzi na zgłoszenia z zewnątrz z opcją pracy wielokanałowej (SMS, mail, www, telefon).

Skontaktuj się z nami i przetestuj wersję
demo naszej aplikacji już dziś!
Napisz do nas: kontakt@bluealert.pl i wypróbuj za darmo!

Oni już wiedzą, że skuteczna
komunikacja się opłaca.
Blue Alert codziennie usprawnia komunikację w nowych ﬁrmach i jednostkach publicznych.

Możesz nam zaufać!
Zrealizowaliśmy
jednostek administracyjnych i największych przedstawicieli biznesowych w kraju.
Mamy 18 lat doświadczenia na rynku IT.
Opracowujemy bezpieczne rozwiązania w zakresie komunikacji i płatności online.
Jesteśmy pod stałym nadzorem branżowych regulatorów w zakresie prowadzenia działalności ﬁnansowo - rozrachunkowej.

i przechowujących dane osobowe. Jesteśmy poddawani regularnym audytom bezpieczeństwa i GIODO.

9 000 000 000 zł
to wartość transakcji ﬁnansowych
obsługiwanych przez nas rocznie

500 000

osób codziennie powierza nam
obsługę swoich płatności

