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Vytvoření seznamu
Jde o seznam e-mailových adres s případnými dalšími volitelnými vlastními poli jako je jméno nebo
firma. Při rozesílání kampaně tuto zprávu vždy posíláte nějakému seznamu kontaktů, tedy každému,
kdo je na něm uveden.

Vytvořte seznam kontaktů výběrem položky Seznamy -- Vytvořit seznam kontaktů v menu.
Na následující straně zadejte jméno seznamu. Toto jméno bude následně identifikovat tento seznam v
celém systému. Ostatní položky prozatím nemusíme měnit.
Zbývá už jen v nabídce údaje seznamu zaškrtněte hodnoty, které chcete u svých kontaktů sledovat. V
případě, že chcete u kontaktů uvádět údaje, které nejsou v nabídce, vytvořte si vlastní pole.

Přidání/nahrání kontaktů
Než budete moci rozeslat e-mailovou kampaň, musíte mít, komu ji odeslat. V prvním kroku jsme si
vytvořili seznam kontaktů, v tomto si jej naplníme adresami. Existuje několik způsobů, jak nahrát
kontakty:

Ruční vkládání kontaktů
Pokud máte kontaktů zatím jenom několik, můžete použít pohodlnou metodu ručního vkládání. Z
hlavního menu vyberte Kontakty -- Vložit kontakt:

Vyberte seznam, do kterého budete chtít připisovat, a stiskněte tlačítko pro pokračování. Vyplňte adresu
a případná vlastní pole ve formuláři:

Nahrání ze souboru
Pokud už máte seznam kontaktů uložený v počítači, můžete ho nahrát do systému a načíst seznam
kontaktů z něj. Nahraní se liší podle podle programu, ze kterého importujete.

Nahrání z excelu:
Každá buňka tvoří jeden údaj, který se následně nahraj. Pro správné nahrání kontaktů stačí jeden
vytvořený sloupec se seznamem emailů. Vytvořený seznam kontaktů uložte jako CSV soubor.

Vyberte v menu položku Kontakty -- Načíst ze souboru:

Následně spustíte průvodce nahráním kontaktů. Vyberte seznam kontaktů, do kterého budete nahrané
kontakty zapisovat. Pokud první řádek obsahuje záhlaví, zaškrtněte tuto volbu v nabídce. Separátor polí
neměňte. Klikněte na tlačítko Procházet, abyste svůj soubor našli u sebe na disku. Zmáčkněte tlačítko
dále pro pokračování.

Bude vám předloženo navázání sloupců v souboru na vlastní pole v seznamu
kontaktů. Pro každou položku v souboru vyberte z rozbalovací nabídky, které vlastní pole odpovídá

daným hodnotám:

Naposledy
stiskněte tlačítko pro pokračování a jste hotovi. Poté klikněte na
tlačítko pro spuštění nahrání souboru a prohlédněte si zprávu o
provedených změnách a případných chybách.

Nahrání z wordu:
Pokud už máte seznam kontaktů uložený v počítači ve wordu či jiném
textovém editoru, můžete ho nahrát do systému a načíst seznam kontaktů
z něj. Uložte si tedy seznam kontaktů jako CSV soubor. Takový soubor
obsahuje kontakty ve tvaru:
jmeno1@centrum.cz,MUZ,ANO,20070111
jmeno2@seznam.cz,ZENA,NE,20081108
jmeno3@gmail.cz,MUZ,NE,20090304

Vyberte v menu položku Kontakty -- Načíst ze souboru:

Spustíte
průvodce nahráním kontaktů. Vyberte seznam kontaktů, do kterého budete
nahrané kontakty zapisovat a zmáčkněte tlačítko pro pokračování.
V našem příkladě máme tři záznamy a každý je oddělen novým řádkem.
Každý záznam obsahuje čtyři čárkami oddělené hodnoty.Takový soubor mívá
zpravidla příponu CSV (jako “comma separated values”), případně TXT.
Klikněte na tlačítko Procházet, abyste svůj soubor našli u sebe na
disku.

Pokud
váš soubor obsahuje i hlavičku, například:
e-mail,pohlaví,zaměstnanec,datum
jmeno1@centrum.cz,MUZ,ANO,20070111
jmeno2@seznam.cz,ZENA,NE,20081108
jmeno3@gmail.cz,MUZ,NE,20090304
…pak zatrhněte volbu Soubor obsahuje hlavičku. Pak znovu klikněte na
tlačítko pro pokračování.
Bude vám předloženo navázání sloupců v souboru na vlastní pole v
seznamu kontaktů. Pro každou položku v souboru vyberte z rozbalovací
nabídky, které vlastní pole odpovídá daným hodnotám:

Naposledy
stiskněte tlačítko pro pokračování a jste hotovi. Poté klikněte na
tlačítko pro spuštění nahrání souboru a prohlédněte si zprávu o
provedených změnách a případných chybách.

Nahrání z OpenOffice – LibreOffice Calc:
Každá buňka tvoří jeden údaj, který se následně nahraje. Pro správné nahrání kontaktů stačí jeden
vytvořený
sloupec se seznamem emailů. Vytvořený seznam kontaktů uložte jako CSV
soubor.

Vyberte v menu položku Kontakty -- Načíst ze souboru:

Následně
spustíte průvodce nahráním kontaktů. Vyberte seznam kontaktů, do
kterého budete nahrané kontakty zapisovat. Pokud první řádek obsahuje
záhlaví, zaškrtněte tuto volbu v nabídce. Separátor polí změňte z ; na
, . Klikněte na tlačítko Procházet, abyste svůj soubor našli u sebe na
disku. Zmáčkněte tlačítko dále pro pokračování.

Bude
vám předloženo navázání sloupců v souboru na vlastní pole v seznamu
kontaktů. Pro každou položku v souboru vyberte z rozbalovací nabídky,
které vlastní pole odpovídá daným hodnotám:

Naposledy
stiskněte tlačítko pro pokračování a jste hotovi. Poté klikněte na
tlačítko pro spuštění nahrání souboru a prohlédněte si zprávu o
provedených změnách a případných chybách.

Nahrání kontaktů z gmailu
Otevřete soubor, který Vám vytvořil google a v nabídce soubor dejte
uložit jako. Udejte název a v typu souboru zadejte csv (oddělený
středníkem). Případnou hlášku o možné nekompabilitě ignorujte.
Otevřete si nový prázdný soubor v excelu a klikněte na buňku 1A.
V horní liště klikněte na nabídku data -> importovat externí data
-> importovat data.
Najděte soubor, který jsme si před chvílí vytvořili jako csv soubor
(oddělený středníkem) a klikněte na otevřít.
V průvodci na straně jedna nastavte Oddělovač (nikoliv pevná šířka) a
klikněte na pokračovat.
Na následující straně zvolte jako oddělovač čárku a textový
kvalifikátor nastavte na (žádný).
Na následující straně můžete změnit formát sloupců. Pokud si nevíte
rady, nechte vše v původním nastavením a klikněte na dokončit.
Nyní se nám vložili do excelu všechny kontakty pro možné úpravy.
Zkontrolujte, zda-li se vše neimportovalo správně a nedošlo k vynechání
sloupce u některých kontaktů.
Doporučujeme nyní odstranit všechny sloupce, které jsou prázdné
případně jsou pro vás nedůležité.
Pokud se Vám zobrazují v textu uvozovky o které „nemáte zájem“ použijte
klávesovou zkratku ctrl+f, vyberte záložku nahradit a do řádku najít
napiště uvozovky. Položku nahradit nechte prázdnou a klikněte na
Nahradit vše. Uvozovky se Vám následně vymažou v celém souboru.
Pokud se Vám vytvořil každý lichý řádek prázdný případně s daty, které
nepotřebujete, můžete tyto řádky ignorovat. Při importu nebudou tyto řádky přidány, neboť neobsahují
emailovou
adresu.
Upravený soubor můžete následně vložit přes náš
systém stejným způsobem, jako by jste vkládali soubor z excelu (viz.
Nahrání z excelu).

Upravení předdefinované šablony
Ukážeme si, jak vytvořit profesionální šablony. V menu (pravý horní roh) vyberte položku E-mailové
kampaně – Vytvořit e-mailovou kampaň:
Vyplňte tedy název šablony (slouží pouze pro Vaší orientaci) a podle náhledu si vyberte
předinstalovanou šablonu pro její editaci a vyberte formát zprávy HTML a text. Můžete použít odkaz
Zobrazit náhled šablony, abyste viděli, jak šablona vypadá. Až budete spokojeni, klikněte na tlačítko
Další.

Na následující stránce upravte v editoru údaje, které v budoucnu nebudete měnit, tj. jméno společnosti,
moto atd. Také si vytvořte zápatí, které budete přidávat do každé své kampaně. V budoucnu nebudete
muset upravovat text znovu a ušetříte drahocenný čas. Text, který budete chtít odeslat zatím
neupravujeme a do šablony nevkládáme, vše uděláme až v následujícím kroku. Klikněte na uložit a
odejít, až budete se šablonou spokojeni.

Editace emailové kampaně
Konečně se dostáváme k samotnému vytvoření kampaně.
V našem příkladu si vytvoříme HTML zprávu s obrázky a formátovaným textem. Vyplňte tedy formulář
pro tvorbu nové kampaně a vyberte formát zprávy HTML. Vyberte šablonu, kterou jsme si vytvořili v
minulém kroku.

Na příští stránce zadejte předmět zprávy. Bude to to první, co z vašeho e-mailu příjemci uvidí, snažte se
tedy zvolit jej výstižně. Níže pak najdete editor textu zprávy. Řekněme, že jsme si celý text předpřipravili
ve Wordu a teď ho jen vložíme místo textu šablony:

V případě, že text ještě chceme upravit, můžete využít editor. Ten nám dává základní možnosti (tučné
písmo, kurzíva, barvy atd.)

Vkládání obrázků

Pokud se chystáte vložit do kampaně obrázek, tak nestačí pouhé přetažení mezi okny.
Klikněte v horní liště na možnost vložit obrázek a nahrajte obrázek z počítače.
Následně můžete nastavit obtékání obrázku, jeho velikost a další ve vlastnostech
obrázku.
Vložení vlastního pole
Ještě níže pak naleznete možnost vložit obsah vlastního pole a vložit odhlašovací odkaz. Tento odkaz
byste měli přikládat pokaždé, ať mají vaše kontakty možnost přestat vaše zprávy odebírat. I Systém sám
vás upozorní, že byste odkaz měli použít, pokud tak neučiníte.
Ke vložení vlastních polí použijte ten druhý odkaz. Vyberte vlastní pole, které chcete vložit, tlačítkem
vedle něj:

Vlastní pole bude vloženo na místo kurzoru. Reprezentuje jej zástupné slovo, například %%jmeno%%
nebo %%adresa%%. Při odeslání e-mailu bude toto slovo nahrazeno obsahem vlastního pole, v našem
příkladě tedy jménem nebo adresou daného kontaktu.
Nezapomeňte vložit do kampaně možnost odhlásit se od přijímání vašich kampaní.
Pak už jen vyplňte přílohy, pokud nějaké chcete přiložit, zkuste si odeslat náhled zprávy odpovídajícím
tlačítkem a nakonec stiskněte tlačítko Uložit a skončit.

Gratulujeme -- právě jste vytvořili svou první e-mailovou kampaň! Pokročme teď konečně k jejímu
odeslání.

Náhled kampaně
S náhledem kampaně se setkáte na mnoha místech, ať už v “menu” či při editaci kampaně. Náhled Vám
“přibližně” ukáže, jak bude kampaň vypadat v emailové schránce vašeho kontaktu. Nicméně pokaždé
doporučujeme vyzkoušet kampaň i posláním přímo do Vašich emailových schránek. Není zaručeno, že
email ve Vaší schránce bude vypadat přesně jako email v náhledu.
Vlastní pole, odhlašovací odkazy a vybrané přílohy nebudou v náhledu zobrazeny!!
Pro otestování Vašich emailů s vlastními poli, přílohami a odhlašovacími odkazy, vytvořte seznam
kontaktů, přidejte sebe jako nový kontakt a odešlete email tomuto seznamu.

Odeslání kampaně
Klikněte v horní liště na email kampaně a vyberte nabídku odeslat kampaň.

Po načtení stránky vyberte seznam kontaktů, kterému chcete zprávu odeslat. V našem příkladu necháme
volbu Použít filtry nezatrženou. Jde o pokročilou volbu a ze začátku ji nejspíše potřebovat nebudete. Pak
stiskněte tlačítko pro pokračování.
Na další straně vyberte z rozbalovací nabídky zprávu, kterou budete hromadně odesílat. Ostatní volby
nechte tak, jak jsou přednastaveny, a klikněte opět na tlačítko pro pokračování. Následující volby
sledování reakcí adresátů jsou také všechny v pořádku, ale pokud chcete, změňte je podle uvážení.

Nakonec klikněte na tlačítko Spustit odesílání a zpráva bude vašim kontaktům rozeslána.
Kampaň se začne odesílat do pěti minut po spuštění. Informace o odesílání můžete najít v nabídce
fronta kampaní.
Gratulujeme, právě jste rozeslali svou první e-mailovou kampaň. Nyní se podívejme, jaký měla naše
kampaň úspěch.

Statistika otevření:
Klikněte na nabídku Statistiky – statistika kampaní. V lište, která se nám zobrazila vyberme statistiku,
která nás právě zajímá.
V levé části vidíme číselné vyhodnocení statistiky.
Celkový počet odeslaných emailů.
Celkový počet otevření kampaní. (Bohužel nelze přesně vyčíslit počet otevření kampaní. Z tohoto důvodu
může být tato statistika zkreslena a zpravidla je uváděna o několik % nižší než je skutečnost)

Unikátní počet otevření započítá pro každý email maximálně jedno otevření. V případě, že Váš kontakt
otevřel kampaň 2x, je do této statistiky započítán pouze jednou.

Statistika kliknutí:
Tato statistika je nejedůležitejší ze všech. Statistika kliknutí přesně vyhodnocuje počet kliknutí na
jednotlivé odkazy v kampani. Pod statistikou můžete navíc vidět kdo z vašich kontatků klikl na jaký
odkaz.

Statistika odhlášení:
Zde uvidíte počet kontaktů, které si odhlásili odběr vašich kampaní. Pod statistikou uvidíte i vypsaný
seznam všech kontaktů, které se odhlásili.

Statistika vrácených zpráv:
Zde naleznete počet kontaktů a jejich celkový výpis, kterým
nedoručil kampaň(ať už z důvodu neexistujícího emailu či plné schránky).

Vlastní pole
Pokud chcete o svých kontaktech sbírat nějaké osobní údaje, například pohlaví a adresu, použijte k
tomu vlastní pole. Můžete jich vytvořit, kolik uznáte za vhodné, a později je použít v obsahu svých
zpráv.
Vlastní pole musí být vytvořena ještě před tvorbou přihlašovacího formuláře, protože pak na něj budou
umístěna a vaše kontakty je budou vyplňovat. Podrobnosti později, teď pro vytvoření vlastních polí
klikněte v menu na Seznamy -- Zobrazit vlastní pole a na načtené stránce pak na Vytvořit vlastní pole.

Tvorba webového formuláře

Pokud chcete, aby se Vám kontakty přihlašovali do seznamů automaticky, máme pro Vás funkci
webových formulářů. Klikněte v pravém horním rohu na web formuláře.

Webový formulář nemusí sloužit pouze pro přidávání nových kontaktů, ale také pro odebrání ze
seznamu, případně aktualizace jejich údajů ve Vašem seznamu. Poslední možností jsou formuláře pro
přeposílání kampaní.

Poté nastavte jméno formuláře, které je pouze pro Vaší orientaci.
Pokud si přejete, aby nově přidávaný kontakt musel potvrdit registraci ve svém emailu, zaškrtněte
variantu Double opt-In. Potvrzování přes email doporučujeme.
Pokud si přejete, aby kontakt dostal děkovný email po dokončení jeho registrace, můžete zaškrtnout i
další možnost.

V případě, že chcete dostávat informace na svůj email o nově registrovaných kontaktech, zaškrtněte třetí
možnost.
Poté zaškrtněte seznamy, do kterých si přejete přidávat kontakty (či odebírat, dle úvodního nastavení).
Po zaškrtnutí se Vám zobrazí pole, které seznam obsahuje. Vyberte pole, které chcete, aby mohl nový
uživatel ve Vašem formuláři vyplnit.

Nakonec si vyberte design webového formuláře. Jeho vzhled můžete vidět v náhledu vedle této volby.
Také můžete využít ochraného obrázku (CAPTCHA), které chrání Vaše seznamy proti robotům. Zvažte,
zda je použití obrázku nutné, snižuje počet registrací.
Na další stránce můžete upravit poděkování novým uživatelům za jejich registraci.
Klikněte na další. Následně můžete poupravit zprávu při vyskytnutí chyby, případně můžete v tomto
případě přesměrovat uživatele na jinou stránku.
Klikněte na uložit a aplikace Vám zobrazí HTML kod, který poté můžete vlozit na Vaše stránky.

Tvorba segmentu
V horní liště klikněte na seznamy a poté na zobrazit segmenty.

Poté klikněte na vytvořit segment.
Zadejte jeho název a vyberte seznam, ze kterého chcete filtrovat kontakty:

Vyberte tip filtru. Pokud chcete, aby kontakty splňovali několik podmínek, vyberte variantu and. V
případě, že potřebujete vybrat kontakty, které splňují alespoň jednu podmínku z níže vytvořených,
vyberte variantu or.
Teď už jen stačí vytvořit podmínky pro výběr. Vyhledávejme například kontakty s emailem na seznamu
vložené po určitém datu.
Nyní už jen stačí segment uložit a budou nám nalezeny kontakty, které splňují naše požadavky.
Segment se aktualizuje automaticky. Není tedy potřeba po aktualizaci seznamu vytvářet i nový segment.
Pokud na něho budete chtít odeslat kampaň, vyberete ho až při výběru kontaktů při odesílání kampaně.
V ostatních krocích postupujete stejně.

Nastavenie DNS:
Tieto nastavenia môžete ale aj nemusíte vykonať. Môžu však znížiť riziko označenia Vašich emailov za
spam.
Pokiaľ používa Vaša doména SPF je potrebné pridať TXT záznam do DNS záznamov.
Tým pádom dáte oprávnenie našim serverom posielať maily pod vašou hlavičkou.
To či Váš webhosting nasadil SPF zistite u Vášho providera (správcu webu a domény) a požiadajte ho o
doplnenie našich IP adries.
V prípade ak si DNS spravujete sami, pridajte nasledovný záznam do TXT záznamu k Vašej doméne:
v=spf1 ip4:217.16.182.32 ip4:212.57.36.4 ip4:212.57.36.3 ip4:195.210.28.186 ip4:146.255.25.147 all

V prípade ak už máte SPF záznam doplňte len tento text:
ip4:217.16.182.32 ip4:212.57.36.4 ip4:212.57.36.3 ip4:195.210.28.186 ip4:146.255.25.147

Naše servery podporujú aj DKIM overovanie, pre vygenerovanie klúča ktorý zadáte do DNS nás
kontaktujte.

Kontakt: admin@hromadnymail.sk

