Dynamicweb CMS

Newsletter
Nunca mais envie uma newsletter
por correio!

Vantagens
»

clientes, parceiros e colaboradores. Muitas empresas ou organi-

Meio de comunicação
rápido e eficaz

O envio de newsletters é um excelente serviço a prestar aos seus
»

Criar diferentes

zações vêm-no mesmo como uma necessidade. Mas a forma tradi-

newsletters que se

cional de lidar com este serviço pode ser, frequentemente, morosa,

adaptam aos interes-

envolver esforço e muitos recursos. Outra das desvantagens pren-

ses individuais dos
utilizadores

de-se com o facto de que, com uma newsletter comum, é muito
difícil obter um elevado nível de personalização e segmentação dos

»

conteúdos.

Reduzir o consumo de
recursos

»

Possibilidade de um

Com o módulo Newsletter, pode poupar muito tempo e ainda assim

determinado utilizador

obter um elevado nível de serviço. Os visitantes do seu website

subscrever ou cance-

podem subscrever diferentes categorias de newsletters, de acordo

lar a sua subscrição

com os seus interesses, podendo da mesma forma, cancelar a sua
subscrição, poupando-lhe assim, tarefas administrativas com a
manutenção da sua base de dados de destinatários.
Com o módulo Newsletter, Avançado, poderá obter muitas outras
funções extra. Poderá obter informações estatísticas avançadas,
obtendo informações tais como quais as newsletters que estão a
ser lidas, saber quem as lê, a que horas é que as lêem, entre
outras informações. Poderá inclusivamente personalizar a newsletter à medida dos diferentes destinatários, e de acordo com os seus
interesses.

Dynamicweb CMS

Newsletter
Funcionalidades
Subscrição e cancelamento on-line de newsletters
Confirmação de subscrição
Mostrar dados no recibo
Subscrever uma ou mais listas
Confirmação do cancelamento de subscrição
Criar novos utilizadores
Controlo de subscrição
Possibilidade de anexar ficheiros
Modelos próprios para subscrever, cancelar e controlo da subscrição
Notificação de quando a informação do utilizador é alterada
Possibilidade de definir a codificação de caracteres
Possibilidade de aplicar diferentes formatações
Importação/Exportação de dados
Pré-visualização da newsletter antes do envio
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