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Ustvarite svojo prihodnost. domdesign.com

E-MAIL PODPISI
Oblikovani dinamični podpisi za 
vaše e-mail naslove

Digitalizacija / Spletne storitve

V svetu, kjer večina poslovne komunikacije poteka virtualno in je prvi stik največkrat storjen 
preko e-maila so e-mail podpisi prvi vtis prejemnika e-mail sporočila z vami. Prejemniku dajejo 
kredibilnost, verodostojnost ter kontaktne informacije, ki so v primeru dobro zastavljenega 
podpisa prikazane vidno in enostavno dostopne.

» Enostavno urejanje

» Zanesljivo gostovanje v oblaku

» Neomejeni e-mail naslovi

» Možnost kategorizacije 
podjetij, sektorjev in enot

» Prilagojen izgled na vaše želje

» Možnost integracije s 
poštnimi sistemi

» Možnost uvoza baze e-mailov

040 842 313
studio@domdesign.com

Naročila 
in informacije

Posebnost e-mail podpisov je ta, da mora 
njihov izgled biti zakodiran v html standardu 
z uporabo vdelanih slogovnih elementov, saj 
večina e-mail programov ne podpira zunanjih 
slogovnih datotek in na ta način lahko 
zagotovimo enoten prikaz na vseh dostavljenih 
sporočilih. E-mail podpise se tako kodira 
ročno, kar pa je v primeru več e-mail podpisov 
zamudno, prav tako pa morebitni popravki, ki 
bi jih želeli storiti na vseh podpisih hkrati.

Rešitev problema je naša spletna aplikacija, 
s katero vse svoje e-mail podpise vnašate 
v bazo, jim dodajate kontaktne podatke, 
vsakemu izbirate enoto ali sektor ter poljubno 
predlogo.

E-mail podpisi so majhen a izjemno 
pomemben detajl vašega spletnega nastopa 
in komuniciranja, ki lahko z uporabo dinamične 
aplikacije postane vaša močna točka in ponos, 
predvsem pa samozavest, ki jo potrebujete ob 
pošiljanju sporočil.
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V ceno paketov ni všeteta cena temeljnega paketa uporabe sistema Domino Premium ali višjega.
Čas izvedbe: 5 delovnih dni po naročilu oziroma predložitvi vsebine. Integracija z zunanjimi sistemi je predmet ločene 
ponudbe. Minimalen mesečni zakup je 6 mesecev. Sklene se pogodba, za plačevanje se izstavijo fakture zadnjega v mesecu 
za pretekli mesec z rokom 14 dni. Ponudba je veljavna od 25. 11. 2021. Pridržujemo si pravico do spremembe paketov in cen. 
V cene ni vključen 22,00 DDV.

Paketi e-mail podpisov
Paketi modulov so nadgradnje temeljnih paketov uporabe sistema Domino (Domino Premium).

Funkcija / paket XS S M L XL

Referenca DD-25-01 DD-25-02 DD-25-03 DD-25-04 DD-25-05

Št. e-naslovov 10 100 250 500 1000

Uporabniški računi za urejanje 1 2 3 4 10

Gostovanih slik 1 2 3 5 10

Št. predlog 1 1 2 3 5

Št. enot / sektorjev 1 2 5 10 20

Podpora (intervalov / mes) interval = 15’ 1 1 2 3 4

Cena (EUR) / mesec 10,00 30,00 60,00 120,00 250,00

V cene ni vključen 22,00 DDV.

Tehnične posebnosti
Nudimo avtomatiziran vnos e-mail naslovov (excel, api, csv)

Vključena začetna priprava in oblikovanje predlog

Vključena zanesljiva podpora pri administriranju in oblikovanju predlog

Zanesljivo gostovanje v Domdesign Domino oblaku

Možnost integracije s 
poštnimi sistemi
Za zahtevnejše uporabnike nudimo tudi 
možnost integracije s poštnimi programi, kjer 
se e-mail podpisi posodabljajo in dodajajo k 
e-mail naslovom avtomatsko.

Za integracijo nas povprašajte dodatno.

Enostavno urejanje in 
zanesljivo gostovanje
Sistem za administriranje Domino je 
večuporabniški in omogoča urejanje 
poljubnega števila urednikov. Sistem in končni 
podpisi so gostovani v našem oblaku varno in 
zanesljivo.

Z eno spremembo predloge 
spremenjen izgled vseh 
podpisov
V sklopu ponudbe vam pripravimo začetno 
oblikovno predlogo in jo popolnoma 
prilagodimo vašim željam. Možna je izvedba 
več predlog, ki pa so lahko za različne e-mail 
naslove poljubne. Z eno spremembo predloge 
se posodobi izgled vseh e-mail podpisov.  

Dinamičnost predlog nam tako omogoča, 
da lahko e-mail podpise spreminjamo ali 
nadgrajujemo redno, na primer z letnimi časi, 
vašimi akcijami ali prazniki. Vaši e-mail podpisi 
bodo tako vedno sveži, njihova namestitev pa 
bo enostavna in z njo ne boste izgubljali časa.


