MAILING IN RELOTEC

MAILING AAN KLANTEN

NAAM MAILING

ADRESVELDEN

Van/Tot postcode , keuze
vertegenwoordiger, keuze alles, handmatig
ingestelde keuze.
Wenst u meer selecties laat het ons weten.
Start met het maken van de mailing (brief).
Sla deze op in MAP naar keuze, met naam
naar keuze. Denk bij keuze naam aan het
later kunnen terugvinden van de mailing.
ZIE AANMAAK MAILING VIA KNOP 098
Onder “Adresvelden” rechts bovenin scherm
kunnen “invoeg elementen” worden
gekozen. Plaats deze elementen op de juiste
plaats in de mailing.

MAILING AANMAKEN

NAAM – CONTACT – ADRES –
POSTCODE – PLAATS – DATUM DATUM LANG - VOORVOEGSEL –
VOORLETTERS – AANHEF BIJNAAM
Deze elementen komen uit RELATIE BEHEER
zie TAB “CONTACT”
Voor een goed ingevulde mailing is van
belang dat deze velden in relatiebeheer
goed zijn ingevuld.
ZIE KNOP 029.

SELECTIE

Maak een proef mailing . U ziet dan het
resultaat na afdruk via KNOP 006.
KIES KNOP 006. maken van selectie en
afdrukken van MAILING.
KIES onder “Document” , rechts bovenin ,
de af te drukken MAILING.
Zoeken en kiezen van gewenste
MAILING.
Na keuze verschijnt onder “Locatie”plaats op
HDD van gekozen mailing.
Kiezen van printer voor afdruk mailing.

Stel selectie in

Selectie annuleren
Rechts in scherm onder “SELECTIE”van
boven naar beneden;
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VERVOLG SELECTIE

Indien gewenst stel selectie postcode in.
Indien gewenst stel selectie
vertegenwoordiger in.
Het is mogelijk alle relaties ineens te
selecteren(ALLES).
Kies selectie uit bestand “MAILING”. Dit
maakt mogelijk eerdere verzending
opnieuw te gebruiken.
Zoeken MAILING met selectie uit bestand
Opnieuw verzenden vervolg “MAILING”naar
eerder verzonden adressen.

BEWAAR SELECTIE
KIES KNOP
De gemaakte selectie wordt in linker deel
scherm zichtbaar gemaakt.
Handmatige selectie in linker deel scherm is
toegestaan.
Dubbelklik op te kiezen relatie of klik in
vakje voor relatie.
De gemaakte selectie bewaren voor vervolg
op MAILING
KIES KNOP

Geselecteerde relaties worden vet afgedrukt
in scherm en er staat een vinkje in hokje
voor relatie.
Zie KNOP 065 voor beheer van MAILING
LIJST uit eerder gemaakte selecties.
MAILING omschrijving, opgeslagen in
document op locatie.
Aantal maal verzonden op datum. Aantal x
mailing verzonden.
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Zie KNOP 064 voor beheer van MAILING
(brief) .
Aan wie is mailing verzonden?
MAILING lijst aanpassen.

Is SELECTIE juist en is de goede printer
gekozen,

kies KNOP

MAILING AFDRUK

Deel van de gekozen selectie is uit te
schakelen door vinkje voor het adres uit te
zetten.
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