DominoMailing

dominoserv.com
Inovativno spletno gostovanje

Sistem za pošiljanje
skupinskih e-sporočil
Skladno z GDRP

Enostavna
in hitra
uporaba

Rešite svoj
glavni problem
e-marketinga

»

Avtomatska prijava/odjava
preko spletne strani

»

Spletni ogled sporočila

»

Sledljivost klikov na povezave

»

Enostavna priprava in pošiljanje

»

Uvoz/izvoz baze kontaktov

»

Integracija s spletno stranjo

»

Prijava v obrazce preko
različnih obrazcev na strani

»

Seznami pošiljateljev

»

GDPR profil

Spletni sistem za pošiljanje vsebuje vse funkcije
za kvalitetno pošiljanje kot so spletni ogled
sporočila, avtomatizirana odjava in prijava,
sledljivost klikov na povezave, enostavno
urejanje baze prejemnikov ter vse možnosti
integracije z obstoječim CMS in CRM
sistemom.
Posebnost sistema je avtomatiziran GDPR
profil preko katerega lahko uporabniki
pregledujejo svoje podatke ter urejajo svoje
naročnine.

Naročila
in informacije

040 842 313

servis@domdesign.si
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VEČ
servis.domdesign.si/ponudba/e-mailing

Pravilno pristop pri pošiljanju masovne pošte
je danes eden najbolj učinkovitih načinov
oglaševanja oziroma informiranja uporabnikov.
Nudimo avtomatizirano rešitev za pošiljanje
e-pošte, preko katere lahko na enostaven in
hiter način obveščate vse svoje uporabnike o
svojih ponudbah, storitvah ali obvestilih.
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Tehnične specifikacije
Internetni ponudnik

Domdesign / Siel

Mail strežnik

Postfix / Dovecot

Strežnik

DominoServer (Linux /
Nginx)

Webmail

Roundcube

Baza podatkov

MySql Percona

Mail protokoli

POP3 / IMAP

Urejevalnik

Modus (Domdesign)

DKIM

Spletni sistem

DominoCMS 7.6

Digitalno
podpisovanje e-mail
sporočil

Priključitev

Brezplačna

E-mail standardi

DMARC, Bulk mail
header

Garancija

1 mesec

Pravno

Večjezičnost

Omogočena

GDPR skladno
pošiljanje

Osnovni paketi
Paket

XS

S

M

L

XL

DS-12-01

DS-12-02

DS-12-03

DS-12-04

DS-12-05

500

2000

2500

5000

10000

1000

6000

10000

25000

100000

Predloge

1

1

1

2

4

Teme

1

1

2

4

5

Avtomatizirana odjava

x

x

x

x

x

Pošiljanje preko lastne domene

-

x

x

x

x

Uporabniški računi

1

1

2

3

5

GDPR funkcionalnost

x

x

x

x

x

10,00

30,00

60,00

100,00

200,00

Stiki
Sporočila / mesec

Cena (€) / mesec

V cene ni vključen 22,00 DDV.

Zahtevnejši uporabniki
Za uporabnike, ki potrebujejo večje kapacitete ali napredne možnosti,
sestavimo prilagojeno ponudbo glede na želje.

Storitev se plačuje na podlagi predplačila za naslednje obdobje (mesečno / letno).
Ponudba je veljavna od 12. 5. 2019. Pridržujemo si pravico do spremembe paketov in cen.
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Pred uporabo storitve se podpiše splošna pogodba o zagotavljanju storitve ter pogodba o pogodbeni uporabi podatkov.
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Dodatno
Referenca

Storitev

enota

cena

DS-12-06

Enkratno pošiljanje mailinga 1K

kos

20,00

DS-12-07

Enkratno pošiljanje mailinga 10K

kos

60,00

DS-12-08

Priprava mailinga - enostavna

kos

40,00

DS-12-09

Priprava mailinga - napredna

kos

100,00

DS-12-10

Priprava mailing predloge - enostavna

kos

100,00

DS-12-11

Priprava mailing predloge - napredna

kos

500,00

DS-12-12

Vnos novih GDPR mailov v obstoječo bazo 1K

kos

40,00

DS-12-13

Vnos novih GDPR mailov v obstoječo bazo 10K

kos

100,00

Vključeno
V splošni sistem je vključeno
Priprava uporabniškega računa

Pred začetkom vam pripravimo račun identitete, uporabniške
račune, vnesemo osnovne podatke ter pripravimo osnovno
predlogo in temo za pošiljanje.

Uporaba sistema DominoAdmin

V kolikor ne izberete dodatne možnosti uporabnine lastnega
CRM sistema z dodatnimi funkcionalnostmi, pošiljanje
sporočil upravljate preko skupnega CMS sistema.

Osnovna podpora pri uporabi

V sklopu uporabe storitve vam pripada tudi osnovna
podpora, ki vam nudi svetovanje pri uporabi ter odpravo
napak.

Navodila za uporabo

Za uporabo so na voljo tudi splošna navodila za uporabo, ki
vam lahko pomagajo pri uporabi.
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Splošne možnosti
Glavne prednosti pred
drugimi storitvami
»

Pošiljanje oblikovanih sporočil
brez programerskega znanja

»

Pošiljanje preko lastne domene

»

GDPR profil za pregled osebnih
podatkov naročnikov

»

Povezovanje s spletno stranjo

»

Možnost souporabe CMS
in CRM sistema

»

Predprogramirana in
avtomatska sporočila

»

Prijavni obrazec s spletne strani

»

Nastavljiv datum pošiljanja
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Enostavna in hitra uporaba
Uporaba sistema za pošiljanje je preprosta
in mogoča za vse uporabnike, saj za
sestavljanje in pošiljanje sporočil ni potrebnega
programerskega znanja.

Pošiljanje preko lastne
domene
V kolikor imate DominoCMS spletno stran
ali pa le domeno, ki jo gostujete na naših
strežnikih, lahko sporočila pošiljate preko
lastne domene oziroma e-naslova. V primeru,
da lastne domene nimate, sporočila pošiljate
preko servisne Domino domene.

Upravljanje prejemnikov

Prijava preko spletne strani

Prejemnike lahko enostavno vnašamo ali ročno
brišemo skozi sistem za pošiljanje. Možen
je tudi enostaven csv vnos večjega števila
prejemnikov.

V mailing listo se lahko na GDPR skladen način
prijavite tudi preko vaše DominoCMS spletne
strani, ki ima integriran modul za E-pismo.
Prijava na seznam prejemnikov je možna
tudi preko drugih obrazcev na strani kot so
kontaktni obrazci ali ob opravljanju nakupa na
spletni trgovini ali drugem naročilu.

Seznami prejemnikov

Na prejemanje se je možno naročiti tudi preko
GDPR profila, kjer si lahko prejemniki urejajo
vse naročnine, sami pa lahko prejemnike
dodamo preko sistema za pošiljanje.
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Iz osnovne baze prejemnikov lahko sestavljate
prilagojene sezname za določen del
prejemnikov.
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Enostavno sestavljanje in
pošiljanje sporočil

Sestavljanje sporočil brez
programiranja

Sestavljanje sporočil je enostavno za vse
uporabnike. S parimi kliki, vnosom naslova,
besedila in slike, lahko ustvarimo oblikovano
e-sporočilo, v kolikor želimo zahtevnejše
sporočilo, pa vnosu dodamo še oblikovane
besedilne bloke, ki jih enostavno nizamo za
telesom sporočila.

Za oblikovanje sporočil so prednarejeni
oblikovani bloki, ki jih lahko koristite za
oblikovanje sporočila. Barve in pisave so
nastavljene sistemsko za vsa sporočila,
zato vam je treba skrbeti le za vsebino.
Za zahtevnejše uporabnike je na voljo tudi
programiranje sporočil, branje iz obstoječe
baze in povezovanje s spletno stranjo.

Nastavljiv datum pošiljanja

Vidnost na vseh napravah

Skozi sistem lahko nastavimo tudi datum in
uro šošiljanja v prihodnosti. E-sporočila si tako
lahko prednastavimo in postavimo v čakalno
vrsto, avtomatsko pa se bodo poslala ob
izbranem datumu.

Sporočila so programirana tako, da so vidna in
prikazana na vseh napravah od računalniških
poštnih odjemalcev, do spletnih pošt in
mobilnih telefonov. Pri vsem tem vam ni
potrebno znati programirati, saj to sistem
naredi sam, vi le vnesete vsebino.

Spletni ogled

Noga sporočila s tehničnimi
podatki

V kolikor prejemnik želi, lahko na vrhu sporočila
s klikom na povezavo za spletni ogled
sporočila, pride na vašo Domino spletno stran,
sistem Modus ali splošno DominoMailing
domeno za predogled.

Noga sporočila je prilagojena vaši organizaciji
in poleg logotipa vsebuje vaše kontaktne
podatke, pravno obvestilo in povezave na
avtomatizirano odjavo in spletni GDPR profil.

Avtomatizirana odjava
Sistem nudi avtomatizirano odjavo
uporabnikom preko klika na odjavo na dnu
e-sporočila, preko odjave na spletni strani ali
preko odjave na profilu za pregled osebnih
podatkov.
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GDPR profil
Spletni profil za urejanje osebnih podatkov
je sestavni del osnovnega sistema. Vsak
uporabnik lahko s klikom na profil na dnu
e-mail sporočila dostopa do GDPR profila,
preko katerega lahko v vsakem trenutku
vidi osebne podatke, ki jih o njem hranimo,
pregleduje zgodovino svojih prejemanj in
sprememb podatkov ter si nastavi prejemanja
na posamezne kanale in namene. Skozi profil
lahko zahteva tudi izbris svojih podatkov.

Posebnosti

Lokacija profila
Gdpr profil se nahaja na vaši lastni domeni,
v koliko imate DominoCMS spletno stran ali
Modus sistem, sicer pa je za vse splošen profil
dostopen na domeni servis.domdesign.si/g.

»

Targetirano obveščanje

Dostop in prijava v profil

»

Zgodovina strinjanj z obdelavo

»

Profil za urejanje

»

Avtomatizirana prijava in odjava

Do profila lahko dostopate s klikom na
povezavo v nogi prejetega sporočila ali z
dostopom do url naslova profila in prijavo z
vašim e-mail naslovom ali unikatno kodo.

»

Psevdonimizacija

»

Nastavitev jezika obveščanja

Nameni in kanali pošiljanja
Preko administracije na enostaven način
dodajamo in urejamo kanale pošiljanja
in namene obdelave in pošiljanja osebnih
podatkov. Kanale in namene, ki ustvarimo
lahko uporabniki sprejemajo ali zavračajo
preko spletnega profila, hkrati pa nam služijo
za targetirano obveščevanje.

Unikatna šifra

Preko profila lahko svoje podatke ureja vsak
uporabnik zase, hkrati pa s podatki lahko
urejamo mi. Tako imamo kot zbiratelji osebnih
podatkov v vsakem trenutku dostop do vseh
naših podatkov in načinov njihove obdelave.

Vsak uporabnik, katerega podatke obdelujemo,
dobi unikatno 8-mestno šifro, preko katere
lahko dostopa do svojih informacij
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Urejanje osebnih podatkov
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Napredne
možnosti
Povezovanje s spletno stranjo
ali CRM sistemom

Uporaba CRM sistema
Modus na poddomeni

Sistem je v celoti mogoče povezati z
obstoječo DominoCMS spletno stranjo
ali CRM sistemom Modus, tako da lahko
prikazuje podatke iz baze, sporočila se dajo
avtomatizirati in nastaviti terminsko in redno,
sporočila pa lahko avtomatsko generiramo
tudi iz obstoječih vsebin na spletni strani npr.
novic, dogodkov ali obvestil.

Na poddomeni lahko uporabljate CRM sistem
Modus, skozi katerega poleg pošiljanja sporočil
lahko uporabljate še druge funkcije sistema,
kot so pisanje računov, predračunov, ponudb,
dopisov, zapisnikov, vodenje kadrov, projektov,
itd.

Avtomatizacija sporočil

Napredno programiranje
sporočil

Za zahtevnejše uporabnike je možna
avtomatizacija sporočil, pri kateri lahko
nastavimo redna / ciklična sporočila ob
določenih dnevih, sporočila povezujemo z
obstoječimi bazami podatkov ali naročenimi
storitvami, ali pa sporočila generiramo iz
obstoječih vsebin na spletni strani.

Sporočila je možno tudi napredno programirati
in popolnoma prilagoditi vašim željam
in potrebam. Ustvarimo lahko poljubna
oblikovanja ali vsebinske bloke, hkrati pa lahko
vsebino črpamo iz najrazličnejših virov in baz
podatkov.

Statistika pošiljanja

V kolikor imajo naši prejemniki vpisano ime
in priimek, lahko sporočila tudi naslavljamo
osebno oziroma jih personaliziramo. Za
zahtevnejše uporabnike lahko sporočila
vežemo na specifične uporabniške naročnine iz
CRM sistema.

Skozi napredno statistiko pošiljanja lahko
vidite koliko uporabnikom ste poslali sporočila,
koliko je bilo dostavljenih, pregledujete pa
lahko tudi klike na povezave.

Pošiljanje glede na namen

Sledljivost klikov na povezave

Pri sporočilu lahko izberete namen pošiljanja

Skozi nastavljive povezave lahko vidite koliko
vših prejemnikov je kliknilo na določeno
povezavo na sporočilu.
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Personalizacija sporočil

