Anemone
Hírlevél és Marketing rendszer
Az Anemone egy olyan online‐marketing célokra kialakított rendszer, mely moduljait a
partnereink problémáinak megoldására fejlesztettük ki. Ilyen például a Megosztási Központ,
mellyel a felhasználók file‐okat cserélhetnek, tárolhatnak és oszthatnak meg grafikusaikkal,
partnereikkel, stb. Nem kell e‐mailben küldözgetni nagyméretű file‐okat, nem vesznek el, nem
kell keresni őket.
Az Anemone‐nak nincs havi díja! Kredit alapon működik, csak annyit kell fizetnie, amennyi
hírlevelet elküld! Aktuális árainkat és kedvezményeinket megtalálja a weboldalon:
http://anemone.hu
A kinézet kialakításánál külön figyeltünk arra, hogy minden platformon és eszközön jól
kezelhetően jelenjen meg. Emiatt is készült a design responsive (felbontásfüggetlen) formában.

FUNKCIÓ LISTA
A szokásosnak nevezhető alapfunkciókat nem állt szándékunkban mindenhol felsorolni, mint
felvitel, módosítás, törlés, ezért az alábbiakban inkább a programunk egyedi megoldásait
szeretnénk bemutatni.

Címzett kezelés
A szokásos adatokon és funkciókon kívül egyedi mezőket is felvihet korlátlanul, melyek
beillesztésével hírlevelei még személyesebbé tehetőek.

Kampányok
Hírleveleit kampányokba rendezheti. Minden kampánynak egyedi leiratkozó formátumot
alakíthat ki. Így a leiratkozásnál is cége design‐ja fogadja a felhasználót, nem egy unalmas
sablon.
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Hírlevél küldés
Amellett, hogy időzítést adhat a kiküldés megkezdésére, beállíthatja, hogy a hírlevélben
szereplő képeket csatolmányként elküldje a rendszer. Így a felhasználóhoz kerülve rögtön az
igényesen kialakított hírlevél fogadja őt, nem egy fehér kockákból álló töredezett kinézet.
Kiküldés előtt a megfelelő könyvtárba feltöltött file‐jait hozzárendelheti leveléhez, melyek a
küldés során csatolmányként jelennek meg a levelekben.

Filemanager
Beállíthatja, hogy leveleiben milyen méretű képek az általánosan elfogadottak. Így mikor a
filemanageren keresztül feltölti a képeket, a rendszer automatikusan méretezi azokat. Nem kell
grafikus hozzá, hogy egy‐egy jó méretű képet elkészítsen!
Minden kampány létrehozásakor egy új könyvtárat is létrehozunk a Filemanagerben. Így képeit,
file‐jait rendszerezetten tárolhatja.

Hírlevél Template
A könnyebb kezelés érdekében érdemes hírlevél template‐ket azaz mintákat, sablonokat
feltölteni a rendszerbe. Így egy‐egy új levélnél a fejlécet, láblécet nem kell újra és újra
megcsinálni. Kiválasztva a kívánt keretet azok már rögtön megjelennek.

Statisztikák
Külön hírlevél és felhasználó statisztika is elérhető. Megnézheti hírlevelében mely linkekre kik
kattintottak rá, megnézheti mely címzett jelenítette meg a képeket kiküldött levelében.
Címzettekre bontva látható, hogy ki olvasta, melyik linkre kattintott, leiratkozott‐e,
visszapattant‐e tőle a levél.

Megosztási Központ
A cégéhez tartozó file‐ok megosztását és könnyebb kezelését / küldését segíti elő. Létrehozhat
felhasználókat partnerei, ügyfelei, beszállítói számára. Külön‐külön megoszthatja velük file‐jait,
de ők is feltölthetik az Önnek szánt anyagokat.
E‐mailt küldhet a file névvel, így ügyfelének nem kell mást tennie, csak rákattintani az e‐mailben
küldött linkre és már le is tudja tölteni a nagyméretű dokumentumot / képeket.
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SZOLGÁLTATÁSOK / AJÁNDÉKOK
Hírlevél template (sablon)
Minden új megrendelőnek akinek telepítjük az Anemone rendszert egy – az e‐mail kliensek 95%‐
a által tökéletesen megjelenített – sablont készítünk.

Megosztási központ tárhely
Amely ügyfelünk legalább 150 hírlevelet küld havonta rendszerünkön keresztül, annak 1GB‐os
tárhelyet
biztosítunk
a
megosztási
központban.
Tárhely bővítés: 250 kredit / GB

Hírlevél, sablon készítés
A szövegírástól, a hírlevél teljes összerakásán át a kiküldésig állunk rendelkezésükre 24 órán
belüli frissítési szolgáltatásunkkal.

Keressen minket bizalommal,
Dóra Dávid
06 (70) 398 1003
ddavid@fortu.hu
ügyvezető
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