
Recipient 
Web Portal

Kontaktlistor, telefonnummer och adresser 
måste vara uppdaterade när du ska nå 
folk i en brådskande situation. Varför inte 
vända sig direkt till den säkraste källan 
och låta mottagarna uppdatera sina egna 
kontaktuppgifter via Recipient Web Portal?

Vad är Recipient Web Portal?
Recipient Web Portal låter mottagarna i dina kontaktlistor granska, 
redigera eller lägga till sina egna kontaktuppgifter. Recipient Web 
Portal har en egen hemsida. Som administratör kan du dela ut 
konton till Recipient Web Portal eller låta sidan vara öppen för 
självregistrering.

Om du kombinerar Recipient Web Portal med Collaboration* 
kan du publicera loggposter, utringningsmeddelanden och 
annan viktig information i Recipient Web Portal. Kombinerar du 
RapidReach med GeoCall* kan personer, förutom telefonnummer 
och e-postadresser, dessutom registrera sina adressuppgifter via 
portalen.

Utöka RapidReach med en egen portal för mottagarna
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Hur fungerar det?
Användarna når Recipient Web Portal via en säker krypterad 
hemsida. Som administratör skapar och mailar du enkelt ut 
konton till sidan. 

I Recipient Web Portal kan användarna sedan själva kontrollera 
och redigera sina kontaktuppgifter. I RapidReach överblickar du 
som administratör alla tillagda uppgifter och styr vilket team 
personerna ska tillhöra.

Genom att utse personer till teamledare kan ansvaret för 
uppdatering av listor delegeras. Teamledare har utökad 
befogenhet i Recipient Web Portal och kan t.ex. lägga till eller ta 
bort teammedlemmar eller uppdatera andras kontaktuppgifter.  

Genom att tillåta självregistrering kan du låta användarna själva 
skapa sina konton via Recipient Web Portal. När de registrerar 
sina uppgifter hamnar de automatiskt i ett förvalt team. 
Självregistreringen lämpar sig särskilt bra för frivilligorganisationer 
eller andra verksamheter där registrering ska ske på eget initiativ. 

Det finns flera funktioner som underlättar administration av 
konton. Administratören kan t.ex. automatiskt få ett mail varje 
gång någon registrerar eller ändrar uppgifter. Det är också enkelt 
att maila ut aktuella inloggnings- eller kontaktuppgifter till enskilda 
användare eller till alla på samma gång. 

Recipient Web Portal i korthet:

•  Låter personer på din kontaktlista uppdatera sina egna   
 kontaktuppifter

•  Tillåter självregistrering

• Möjlighet att välja mellan förenklat eller utökat gränssnitt

• Möjlighet att utse teamledare med utökade befogenheter

• Enkel kontoadministration genom t. ex. automatiska mailutskick  
 med inloggnings- och kontaktuppgifter till användarna

•  Kan användas både med RapidReach ENS WEB, vår   
 webbaserade tjänst, eller RapidReach ENS WEB Enterprise, vår  
 webbaserade systemlösning

•  Stöd för GeoCall* - låt allmänheten registrera sina   
 adressuppgifter för att kunna vara med i geografiskt definierade  
 utringningar 

•  Stöd för Collaboration* - gör det enkelt att publicera viktig   
 information
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