Tájékoztató a CorinMail
hírlevélküldő rendszerről
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Mi a CorinMail?
A CorinMail.hu hírlevélküldő szoftvert a valós, piaci igények alapján fejlesztettük. Számunkra
fontos az Ön igénye, ezért a szoftvert ingyenesen fejlesztjük.

Mit tud a CorinMail hírlevélküldő rendszer?
Egyszerű feliratkozás
Weboldala, webáruháza látogatói egyszerűen feliratkozhatnak a hírlevélre:
Az Ön oldalába egy rövid kódot illesztve a feliratkozók adatai közvetlenül a CorinMail.hu
adatbázisba kerülnek, így Ön az online felület segítségével nyomon követheti őket,
illetve egyszerűen küldhet hírlevelet számukra.

CorinMail.hu hírlevél készítés
- Egyszerű, felhasználóbarát felületet biztosítunk hírlevelei kezelésére.
- Feltölthet hírlevél sablonokat, vagy egyszerű levélként is kiküldheti hírlevele tartalmát.
- A feliratkozott tagok részére személyre szóló hírlevelet küldhet.
- Amint elkészítette az online felületen a hírlevél tartalmát, a lehetősége van teszt
küldésre.
- Hírlevelét nemcsak "normál küldés" módban vagy "összetett küldés" módban is
küldheti, ami azt jelenti, hogy több csoport tagjai lesznek a címzettek.
- A rendszer automatikusan generálja a "leiratkozom a hírlevélről" linket.

E-mail címek és csoportok kezelése
- A webes feliratkozókon kívül Ön bővítheti címlistáját a "Címcsoport importálás"
funkcióval. Egyszerűen átemelheti a rendszerbe egy Excel fájlból a szükséges e-mail
címeket. (CSV formátumba mentve).
- Azonos e-mail címek esetén a rendszer elvégzi a szűrést.
- Lehetőség van több csoport létrehozására, hogy hírlevelét mindig a megfelelő
célcsoport kapja meg.
- "Összetett küldés" funkcióval több címcsoport egyszerre kapja meg a ugyanazt a
hírlevelet. - A CorinMail.hu kiküldés előtti címszűrést végez, azaz csak a ténylegesen
létező e-mailekre küld levelet.
- Fekete listák kezelése.
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Hírlevél nyomon követése
- Eseménynapló a kiküldött illetve küldésre váró hírlevelekről.
- Levelek nyomon követése, statisztika az olvasási rátáról.

Felhasználási feltételek
1. Ingyenes fejlesztés: a hírlevélküldő rendszert ingyenesen fejlesztjük tovább az Ön
igényei szerint.
2. Fejlesztési határidő: a felmerült fejlesztési igények elkészítési idejére határidőt nem
vállalunk.
3. Felhasználható e-mailek száma: a rendszer alapcsomagjaként 5000 db e-mail
(hírlevél) küldhető ki havonta. Igény szerint, a kiküldhető e-mailek száma növelhető a
már meglévő csomagok alapján.
A csomagok a következők:

4. Tárhely biztosítás: az adatok (hírlevelek, sablonok, statisztika, stb. ) tárolásához
tárhelyet biztosítunk
5. Adatbázis biztosítás: a címlisták és a küldéshez szükséges adatok tárolásához
adatbázist biztosítunk.
6. Címlisták: a kiküldött hírlevelek címzettjeinek (a használt címlistákon szereplő
személyek) kilétéért felelősséget nem vállalunk.
7. Reklám felület: a küldött hírlevelek tartalmaznak egy beépített reklám felületet, amely a
reklám mentesítési díj ellenében megtisztítható.
8. Használatbavétel: a megrendeléstől számítva, a rendszer 1 hónapon belül vehető
használatba. Ez az időszak az érdeklődések számától függően nőhet.
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Segítség a használathoz
Részletes leírás szöveges és videós segítséggel: http://www.corinmail.hu/hu/bemutato
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