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Hromadný e-mail / Newsletter

Úvod
Hromadný e-mail / Newsletter je modul v programu Databox CONTACT, který na základě zatřídění,
výběru nebo výsledku hledání, jednotlivě rozesílá personifikované zprávy (HTML šablony) vybraným
subjektům. Tato komunikace se následně ukládá v systému na kartě E-mail u daného kontaktu.
Pozor, takto odeslané zprávy nejsou uložené v Outlooku ani v jiném poštovním programu.

Spuštění a konfigurace
Před samotným spuštěním modulu HE si musíte připravit datový zdroj a HTML šablonu.
Datovým zdrojem může být jedna konkrétní osoba, firma, Strom zatřídění, Strom výběrů nebo
výsledek filtrování. Práce s datovými zdroji je popsaná v návodu „Datové zdroje“.
Pokud nemáte po ruce specialistu na web, který by Vám takovou šablonu vyrobil na míru, tvorbu
HTML šablony zvládnete jednoduše v MS Outlook tím, že vytvoříte novou zprávu a uložíte ji jako
HTML formát.
Místo obecného oslovení „Vážení obchodní partneři“ můžete do šablony použít datové značky, které
doplní příslušné hodnoty z databáze.
Například: [do.Oslovení] [do.Oslovení 5 pád] = Vážený pane Procházko
Seznam všech datových značek je popsán v posledním odstavci návodu s praktickými ukázkami.
Spuštění modulu:

Datové zdroje

Moduly

Na obrázku je spuštění modulu ze Stromu výběrů, stejným způsobem lze modul spustit ze Stromu
zatřídění či výsledku filtrování.
V prvním kroku HE vybereme druh subjektů, zdali se jedná o kombinaci firem a zodpovědných osob
nebo pouze zodpovědných osob nebo čistě seznam osob.

Dle výběru na
obrázku výše,
vybereme tuto volbu

Konfigurace SMTP serveru

Interval pro
přihlášení/odhlášení
SMTP serveru

Listování HTNL šablony

Přidat přílohu

Nalistovat
šablonu

Kontrola datových značek a testovací e-mail

Test správné
konfigurace
SMTP serveru

Nalezené datové značky
v HTML šabloně

Krok před vygenerováním finálního seznamu e-mailů

Možnost opravit adresu

Načtení oprav

Kontrola zobrazení

Toto je poslední krok v celém procesu HE, tlačítkem „Odeslat e-maily“ se začnou postupně odesílat
zprávy na jednotlivé adresy. Dle konfigurace se odešle první dávka, potom se program od SMTP
serveru odhlásí na stanovenou dobu mezi dávkami. Tyto prodlevy brání přetěžování poštovního
serveru a optimalizuje spamové skóre, tak aby se zprávy tvářily, jako byste je odesílali ručně.
Při vytváření konečného seznamu e-mailů se provádí kontroly na správný formát adresy jako
například diakritika, z@vináč, tečka a duplicitní adresy.
Pokud jste ponechali volbu „Uložit e-mail do databáze“ odeslané zprávy uvidíte na kartě E-mail.

Datové značky pro HTML šablonu
Při editaci HTML kódu, můžete šablonu doplnit o datové značky, které HE nahradí hodnotami
z databáze. Nejpoužívanější jsou značky pro oslovení, které máme v programu konfigurované jako
dodatky (Nastavení dodatků -> Osoby). Oslovení se může skládat z jednoho dodatku (Vážený pane
Dvořáku) nebo ze dvou oddělených na obecné (Vážená paní) a přímé oslovení (Dvořáková).

V HTML šabloně použijeme značky dle nastavení dodatků:
[do.Oslovení obecné] [do.Oslovení přímé]
Takto sestavujeme šablonu, před název připíšeme prefix dle následujících pravidel:
Pole osoby => o.Název pole [o.Jmeno]
Dodatek osoby => do.Název dodatku [do.Oslovení]
Spojení osoby => o.Název pole [so.Mobil]
Pole firmy => f.Název pole [f.Firma]
Dodatek firmy => df.Název dodatku [df.Typ firmy]
Email příjemce => [Email]
Na obrázku je ukázka editace šablony vytvořené v MS Outlook.
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