Quickguide til JitBesked
Denne guide giver dig på få minutter viden nok til at sende SMS-beskeder fra JitBesked.
Antagelsen er, at du er ny bruger, lige har oprettet dig, og står på startsiden i systemet.

Du kan altid komme til startsiden ved at trykke på ikonet med det lille hus.

Sådan sender du en SMS
Der er flere måder at navigere rundt i systemet, men som ny bruger anbefaler vi, at du fra
startsiden indtaster nummeret på modtageren i søgeboksen. I eksemplet her bruger vi det fiktive
nummer 99999999.

Tryk herefter <retur>.
Du præsenteres nu for en menu.

Du kan vælge at oprette modtageren som en kontaktperson i en adressebog, så kan du søge på
personens navn næste gang, men for nu vælger vi punktet Ny besked.

Billedet du lander på, er grundlæggende delt op i 3 sektioner.

Sektion 1 - modtagere
Her tilføjer og fjerner du modtagere af din besked. Som du ser er kontaktpersonen med
nummeret 99999999 automatisk valgt, men du kan tilføje flere modtagere ved at angive et
mobilnummer i inputfeltet i sektion 1 og trykke <retur>. Du kan altså tilføje flere modtagere eller
endda hele grupper til din besked.

Sektion 2 - beskeden
Her skriver du selve beskeden der kan være på op til 1530 tegn. Hvis du skriver mange
enslydende beskeder, kan du med fordel oprette en skabelon.

Sektion 3 – afsendelse
Hvis du ønsker beskeden sendt med det samme, trykker du bare ”Send besked nu”. Ønsker du vi
sender beskeden på en bestemt dato og klokkeslæt, sætter du et flueben i ”Send beskeden
senere”, og vælger tid og dato for afsendelse.

Godt at vide
Omdrejningspunktet i JitBesked er funktionsmenu du finder øverst i højre hjørne.
Her finder du alle de funktioner som JitBesked tilbyder. Vær dog opmærksom på
at ikke alle funktioner er tilgængelige for privat-profiler.

Hvis du har spørgsmål til systemet, er du altid velkommen til at skrive til support@jitbesked.dk.
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