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A. INLOGGEN

INFO@MINTMAIL.NL
WWW.MINTMAIL.NL

Surf naar het online account via de URL www.mintmailsw.nl/login
Vul de ontvangen gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op de knop
Inloggen.

Na correct inloggen, ziet het scherm er uit als onderstaande illustratie.
Aan de linkerzijde is het navigatie-menu.
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B. GEGEVENS

INFO@MINTMAIL.NL
WWW.MINTMAIL.NL

Via het menu aan de linkerzijde navigeert de knop account naar de
gegevens van het online account.

B1. Algemene gegevens
Klik op de lichtgrijze knop Alle gegevens bekijken en de details van het
account worden getoond.

B2. Credits kopen (mail-bundels)
In het midden van het scherm is er de lichtgrijze knop Credits kopen.
Als hierop wordt geklikt, kan een nieuwe credit-bundel worden gekocht.

B3. Wachtwoord veranderen
Onderaan het scherm is er de mogelijkheid om het wachtwoord van de login
te wijzigen.
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C. MAILING MAKEN

INFO@MINTMAIL.NL
WWW.MINTMAIL.NL

Via het menu aan de linkerzijde navigeert de knop overzicht naar de
mogelijkheid om een nieuwe mailing te maken.
Er zijn twee manieren om een nieuwe mailing te maken:
C1. Nieuwe mailing via de BASIS kopiëren
C2. Nieuwe mailing via de knop ‘Voeg een nieuwsbrief toe’

C1. Nieuwe mailing via de BASIS kopiëren
Stap 1: BASIS kopiëren
Indien er een BASIS-nieuwsbrief of BASIS-waardebon aanwezig, klik dan op
het bijbehorende
icoontje (zie de rode cirkels in de illustratie hieronder).
Dan wordt de BASIS gekopieerd waarbij alle basis-elementen (bijv het logo)
zich al in de nieuwe mailing zullen bevinden.
Note: indien er geen BASIS aanwezig is dan graag de werkwijze volgen op blz 13 bij:
C2. Nieuwe mailing via de knop ‘Voeg een nieuwsbrief toe’.
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Stap 2: onderwerp en top-line invullen
Het beeldscherm vraagt om het onderwerp in te vullen.
Zie de rode pijlen in de afbeeldingen hieronder voor de plek waar het
onderwerp wordt getoond in de e-mail.
Het beeldscherm vraagt om ook de top-line in te vullen.
Zie de blauwe pijlen in de afbeeldingen hieronder voor de plek waar de top
line wordt getoond in de e-mail.
Het onderwerp en top line zijn heel belangrijk:
- het is het eerste wat een ontvanger ziet
- het weegt zwaar mee of een e-mail wel/niet in de SPAM-box belandt
Wij adviseren om het onderwerp en de top line zo kort en krachtig als
mogelijk te houden, zodat het in 1 oogopslag duidelijk is waar deze mailing
over gaat.

Let op! gebruik geen woorden als gratis, euros, aanbod, geld, korting,

discounts, nieuws, nieuw etc. Gebruik geen schreeuwerige hoofdletters en
geen uitroeptekens !!
Dat kan door de SPAM-bewakers van de mailproviders worden opgevat als
agressief waardoor de mailing als SPAM zou kunnen worden gemarkeerd.
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Stap 3: tekst toevoegen

INFO@MINTMAIL.NL
WWW.MINTMAIL.NL

Na stap 2 verschijnt het scherm met het mail-sjabloon. Nu kan de inhoud
worden toegevoegd.
Klik op de optie Klik hier om op deze plaats inhoud toe te voegen (zie de
rode pijl in de illustratie hieronder).

Er verschijnt een nieuw scherm met de optie Selecteer de layout.
Hier selecteer je een tekst-vak door de optie Tekst over de hele breedte te
selecteren, waarna een tekst-editor verschijnt.
Zie de illustratie op de volgende bladzijde voor de tekst-editor. Hier kun je in
het witte vak de gewenste tekst typen, op soortgelijke wijze als je gewend
bent van het programma ‘Word’.
Boven de tekst-editor zijn vele knoppen. De meest belangrijke zijn de
knoppen op de 2e rij (zie de illustratie op de volgende bladzijde):
selecteer een woord en klik op deze knop om het vet te maken
selecteer een woord en klik op deze knop om het schuin te maken
selecteer een woord en klik op deze knop om het woord clickable
te maken (vul bij URL de webpage in die moet verschijnen na klik,
bijv www.mintmail.nl)
Op de 3e rij zijn de meest belangrijke knoppen (zie de illustratie op de
volgende bladzijde):
selecteer een woord en klik op deze knop om een kleur te geven
selecteer een woord en klik op deze knop om de
gewenste grootte te geven
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Stap 4: variabelen toevoegen (naam klant, puntensaldo etc)
De variabelen zijn de codes waarmee data vanuit Softwear wordt gekopieerd
om in de mailing te worden getoond.
Denk aan de naam van de klant, het gespaarde puntensaldo van de klant,
etcetera.
Deze variabelen worden in de tekst-editor gebruikt, zie de illustratie op de
vorige bladzijde:
- indien de voorbeeld-codes niet worden getoond, klik dan op de lichtgrijze
knop Variabelen weergeven en eronder zullen de voorbeeld-codes
verschijnen
- gebruik de gewenste variabele (code) in de tekst
Bijvoorbeeld:
Naam klant:
Typ in het tekstvak de code [[naam]] en de naam zoals deze is ingevoerd in
Softwear wordt vermeld wanneer de mailing wordt verzonden (op de plek
waar [[naam]] is getypt).
Puntensaldo
Typ in het tekstvak de code [[waardebon_spaarpunten]] en het aantal
gespaarde punten (als bijgehouden door Softwear) wordt vermeld wanneer
de mailing wordt verzonden (op de plek waar [[waardebon_spaarpunten]] is
getypt).
Etcetera.

Let op! Het mailprogramma neemt de data exact over zoals deze in

Softwear is vermeld. Dus ook eventuele (typ)fouten!
Het kan raadzaam zijn om de Softwear-database eerst goed te controleren
voordat de data wordt gebruikt in de mailings.
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Stap 5: afbeelding toevoegen
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Klik op de optie Klik hier om op deze plaats inhoud toe te voegen (zie de
rode pijl in de illustratie hieronder).

Er verschijnt een nieuw scherm met de optie Selecteer de layout: selecteer de
optie Afbeelding over de hele breedte .
Klik vervolgens op de lichtgrijze knop Selecteer een afbeelding. Er verschijnt
dan een seperaat scherm met:
- aan de linkerzijde de namen van de afbeeldingen die al zijn ge-upload
voor deze mailing zoals in het voorbeeld in de illustratie hieronder:
fotolinks.jpg en logo.gif (deze lijst is in het begin vaak leeg)
- met aan de rechterzijde de knoppen Choose file en Toevoegen

Zie de illustratie hierboven: klik op de knop Choose file om een afbeelding
vanuit de eigen computer of laptop te selecteren.
Klik vervolgens op de lichtgrijze knop Toevoegen.
Er verschijnt een nieuw scherm (zie de illustratie op de volgende bladzijde)
met informatie over de afbeelding (bestandsnaam en hoogte x breedte).
En er volgt de optie om de afbeelding eventueel kleiner te maken (uiteraard
alleen indien nodig) en om de afbeelding daadwerkelijk in de mailing te
plaatsen. Zie de uitleg op de volgende bladzijde.
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Klik op de lichtgrijze knop Plaats afbeelding in nieuwsbrief om de foto in de
mailing te plaatsen.
Indien de foto te groot is, klik dan op de knop Deze afbeelding kleiner
maken:
dan verschijnt de afbeelding in een nieuw scherm en heeft dan een heel
klein vierkantje rechts onderaan de foto (zie rode pijl in de afbeelding
hieronder). Verschuif/ verklein de foto via dit kleine vierkantje naar de
gewenste grootte.

Toch blijft het raadzaam om de afbeeldingen al van tevoren zoveel mogelijk
in de juiste hoogte en breedte (en bij voorkeur op 72 dpi) te maken. Dat
komt namelijk de laadtijd van de afbeeldingen in de mailing ten goede.
Note:
Alleen afbeeldingen met de extensies GIF of JPG kunnen worden gebruikt in de
mailings.
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Wanneer de mailing is aangemaakt en de inhoud is toegevoegd dan is het
van belang dat alle blauw-groene knoppen worden nagelopen.

INFO@MINTMAIL.NL
WWW.MINTMAIL.NL

De rode pijl in de illustratie hieronder toont de rij met de blauw-groene
knoppen. De stappen 1 t/m 5 van de eerste knop zijn uitgelegd op de
voorgaande bladzijden.

Stap 6: Tekstversie
Klik op de tweede blauw-groene knop met de naam Tekstversie.
Klik in dit scherm op de lichtgrijze knop (bovenaan in het scherm): Kopieer
de inhoud van de HTML-versie naar de tekstversie en de eerder geplaatste
tekst wordt hier gekopieerd.
Klik onderaan op de Opslaan-knop.
Deze tekstversie is bedoeld voor uitzondelijke e-mailprogramma’s waarbij de
gebruikers de tekst van onze mailing niet meteen zien.
Ondanks dat dit bijna nooit voorkomt, is het noodzakelijk een tekstversie met
de mailing mee te zenden.
Stap 7: Algemeen
Klik op de derde blauw-groene knop met de naam Algemeen.
Controleer de tekst van het onderwerp van de mailing, wijzig ‘m eventueel
nog en klik op de Opslaan-knop.
Zie ook de uitleg op bladzijde 6.
Stap 8: Selecties
Klik op de vierde blauw-groene knop met de naam Selecties.
Selecteer de selectie (van de lijst met e-mailadressen) die moet worden
gebruikt voor deze mailing en klik op de Opslaan-knop.
Voor meer uitleg over selecties: zie hoofdstukken D1 en D2 op blz 14 en16.
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Stap 9: Preview

INFO@MINTMAIL.NL
WWW.MINTMAIL.NL

Klik op de vijfde blauw-groene knop met de naam Preview.
Hier is de mailing te zien zonder de lijntjes en vakken als je ziet via het
scherm bij de eerste blauw-groene knop met de naam HTML-versie.
Is er een fout? Ga terug naar het scherm van de eerste blauw-groene knop
met de naam HTML-versie en verbeter de fout.
Strap 10: Testen
Klik op de zesde blauw-groene knop met de naam Testen.
Hier is de mogelijkheid om de mailing gratis naar vier e-mailadressen te
versturen.
Stuur de mailing naar een eigen e-mailadres en bekijk ‘m goed voordat de
mailing naar de klanten wordt verstuurd.
Na iedere test kan de mailing worden aangepast en wederom naar een
eigen e-mailadres worden verstuurd, net zo vaak totdat de mailing helemaal
naar tevredenheid is.

C2. Nieuwe mailing via de knop ‘Voeg een
nieuwsbrief toe’
Indien er geen BASIS-nieuwsbrief of BASIS-waardebon aanwezig is, klik dan
op de lichtgrijze knop Voeg een nieuwsbrief toe (zie de rode pijl hieronder).
Dan wordt er een nieuwe mailing aangemaakt zonder eventuele aanwezige
basis-elementen, dus helemaal ‘kaal’.
Volg hierna de uitleg van stap 2 t/m 10 (vanaf bladzijde 6).
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D. MAILING VERSTUREN

INFO@MINTMAIL.NL
WWW.MINTMAIL.NL

Om de mailing daadwerkelijk te versturen, zijn er de volgende stappen te
nemen:
D1. Selectie maken binnen Softwear tbv nieuwsbrief-mailings
of
D2. Selectie maken binnen Softwear tbv waardebon-mailings
D3. Softwear selectie naar MiNTMAIL
D4. Mailing versturen

D1. Selectie maken binnen Softwear tbv
nieuwsbrief-mailing
Selecties van e-mailadressen worden gemaakt in het Softwear-systeem.
Zie de online handleiding van Softwear via de URL
https://help.softwear.nl/display/SWHELP/MiNTMAIL+nieuwsbrieven+verstur
en of volg onderstaande uitleg:
Stap 1
Ga in Softwear programma naar Detail/ Systeem/ Tools/ en kies voor
Mintmail Nieuwsbrief.
Stap 2
Selecteer de e-mail contacten waarnaar de mailing moet worden verstuurd
en sluit het scherm.
Softwear biedt meerdere selecteer opties: bijvoorbeeld ‘alle klanten met
postcode X’ of ‘klanten die merk Y hebben gekocht’ of simpelweg ‘allen’ (in
het laatste geval wordt er een kruisje gezet voor iedere adresregel).
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Stap 3
Geef de selectie een naam en zorg er voor dat .CSV blijft staan!
Anders wordt het bestand straks niet ingelezen.

Onder deze naam is de selectie nu binnen het online account van
MiNTMAIL terug te vinden (zie hoofdstuk D3 op blz 17).
Notes:
Voor vragen over het selecteren van e-mail adressen binnen Softwear graag
contact opnemen met de helpdesk van Softwear.
Het is van belang dat alle e-mailadressen, namen etc goed zijn ingevuld
binnen Softwear. Immers, het mailsysteem MiNTMAIL neemt exact de
gegevens over zoals ze binnen Softwear zijn vermeld (inclusief typfouten).
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D2. Selectie maken binnen Softwear tbv
waardebon-mailing
Selecties van e-mailadressen worden gemaakt in het Softwear-systeem.
Zie de uitleg in de Softwear-website via de URL
https://help.softwear.nl/display/SWHELP/MiNTMAIL+waardecheques+verst
uren of volg onderstaande uitleg:
Stap 1
Ga in Softwear programma naar Detail/ Systeem/ Overzichten/ Kadobon
Stap 2
Selecteer de e-mail contacten waarnaar de waardebon-mailing moet worden
verstuurd (dus alleen van klanten met een e-mailadres):
A. maak de selectie:
- kies iedereen met een e-mailadres: via menu Selectie toevoegen
- kies iedereen met de aangemaakte omzetgroep, die hoort bij de digitale
waardebon
B. na een selectie gemaakt te hebben, klik op ESC
C. kies een passende naam voor het te genereren bestand

Let op: laat .CSV staan, anders kan het bestand niet ingelezen worden!

D. het bestand wordt klaar gezet. De adresselectie staat klaar om te
kunnen worden opgehaald door MiNTMAIL.

Stap 3
Ga na het uitdraaien van de waardecheques naar menu Systeem/ Tools en
kies voor de exporttool Mintmail – Waardebonnen. Deze tool selecteert
automatisch de waardecheques die vandaag uitgedraaid zijn.
Bevestig dat alles goed gegaan is; hierna kan MiNTMAIL weer geopend
worden. Haal de selectie op (zie hoofdstuk D3 op blz 17).
Notes:
Zo kunnen eerst de waardebonnen uitgedraaid worden voor de e-mail en
alles wat overblijft kan per post. Ga hiervoor weer gaan naar menu Detail/
Klanten/ Overzichten/ Kadobon, daar staat het restant voor de post.
Voor vragen over het selecteren van adressen/ waardebonnen uitdraaien
binnen Softwear graag contact opnemen met de helpdesk van Softwear.
Het is van belang dat alle e-mailadressen, namen etc goed zijn ingevuld
binnen Softwear. MiNTMAIL neemt exact de gegevens over zoals ze binnen
Softwear zijn vermeld (inclusief typfouten).
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D3. Softwear selectie naar MiNTMAIL
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Via het menu aan de linkerzijde navigeert de knop selecties naar de
mogelijkheid om nieuwe selecties, als gemaakt in Softwear, op te halen.

Klik op de knop Nieuwe selectie(s) ophalen om een nieuwe, via Softwear
gemaakte selectie, op te halen (zie de rode pijl in de illustratie hierboven).
Voor nieuwsbrief-mailings:
Selecteer het bestand met de zelf gegeven naam van de selectie (zie stap 3
op bladzijde 15).
In het scherm zijn ook eerder gemaakte selecties te zien. In de illustratie
hierboven is dat bijv MINTMEE4. Dit bestand is een selectie van de contactadressen als is gemaakt op de datum die erachter wordt vermeld.
Eerder gemaakte selecties zijn ook te gebruiken om een mailing naartoe te
sturen. Dit kan handig zijn bijvoorbeeld bij een reminder-mailing over een
bepaalde actie - de nieuwsbrief-mailing wordt dan naar exact dezelfde
mailadressen verzonden.
Voor waardebon-mailings:
Selecteer het bestand met de juiste naam van de selectie (zie stap 3 op
bladzijde 16).
Voor waardebon-mailings kunnen geen eerder gemaakte selecties worden
gebruikt ivm de kortingsbedragen (en barcodes) die niet meer dezelfde zullen
zijn.
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D4. Mailing versturen
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De mailing kan op twee manieren worden verstuurd:
- via de knop versturen vanuit het menu aan de linkerzijde
- via de laatste blauw-groene knop (zie blz 12) met de naam versturen
Volg de instructies op het scherm om de mailing daadwerkelijk te versturen.
Note:
Het is raadzaam om de mailing eerst te testen door ‘m bijvoorbeeld eerst
alleen naar het eigen e-mail adres te versturen. Zie stap 10 op bladzijde 13
voor informatie over het testen van mailings.

E. STATISTIEKEN
Via het menu aan de linkerzijde navigeert de knop statistieken naar de
mogelijkheid om statistieken te bekijken van de verzonden mailing.

Kies bij Selecteer het type (zie de s in de illustratie hierboven) om de
statistieken te zien van:
- Gelezen/ niet gelezen
- Verstuurd en bounces
- Bezoeken van links
- Uitschrijvingen
Zie de volgende bladzijde voor meer uitleg.

15/09/2022 - HANDLEIDING PAKKET MiNTMAIL RED

18

HANDLEIDING PAKKET RED
AMBACHTSWEG 11C
2964 LG GROOT-AMMERS
INFO@MINTMAIL.NL
WWW.MINTMAIL.NL

Gelezen/ niet gelezen
Het aantal gelezen en niet gelezen e-mails.

Klik op de link met de naam details (zie de rode pijl in de illustratie
hierboven): dan worden alle e-mailadressen getoond van de personen die
de mailing hebben geopend.
Note: het aantal ongelezen mails kan helaas sterk afwijken van de
werkelijkheid. Een contact wordt alleen in de statistieken mee geteld indien
deze externe afbeeldingen toestaat en indien de mailing daadwerkelijk
aangeklikt (geopend) is. Er zullen dus altijd meer mensen de mailing hebben
gezien dan de statistieken tonen.
Verstuurd en bounces
Het aantal met succes verstuurde e-mails en het aantal niet aangekomen emails omdat een e-mailadres niet meer bestaat (hard bounce), een typfout
heeft (hard bounce), omdat de mailbox vol is (soft bounce), etc.
Bezoeken van links
Het aantal personen dat op een link heeft geklikt in de mailing.
Uitschrijvingen
Het aantal uitgeschreven contactadressen. Deze personen zullen in de
toekomst geen mailing meer ontvangen (ze worden dus automatisch
uitgeschreven door het systeem).
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Note:
Softwear importeert alle uitschrijvingen (nog) niet in het Softwear-systeem.
Uitgeschreven contacten kunnen dus gewoon weer meekomen met nieuwe
selecties.
Echter, als een eerder uitgeschreven contact meekomt met een nieuwe
selectie zal deze toch niet worden gemaild!
Binnen MiNTMAIL wordt namelijk precies onthouden wie zich heeft
uitgeschreven.
Als op een selectie wordt geklikt, zal het uitgeschreven contact ook niet
worden getoond in de lijst. Er zal ook geen mailing worden verstuurd naar
dat adres!

F. SPELREGELS
Op het internet is veel (on)zin over het versturen van mailings te vinden.
Anti-spam
Hieronder een paar spelregels die van belang zijn om ervoor te zorgen dat
de mailings zo min als mogelijk in de spam-filters belanden:
- het mailen van uitsluitend een afbeelding is niet toegestaan; zorg altijd
voor een juiste verhouding tussen plaatjes en tekst
- gebruik geen agressieve teksten
- gebruik geen tekst in rode kleur
- gebruik geen woorden als gratis, euros, aanbod, geld, karting, discount,
nieuws, nieuw etc in het ’Onderwerp’ van de mailing
- gebruik geen schreeuwerige hoofdletters en uitroeptekens !!! in het
’Onderwerp’ van de mailing
- MiNTMAIL mag niet gebruikt worden voor het versturen van
mailings naar e-mailadressen die via derden zijn verkregen of die
zijn verzameld via bijvoorbeeld internetpagina’s
Overige
- credits (mail-bundels) worden pas toegevoegd nadat de betaling is
ontvangen op de bankrekening van MiNTMAIL. Afhankelijk van de
bank kan dit 1 tot 3 dagen duren. Houd daar rekening mee, bestel de
gewenste credits op tijd!
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Advies
- houd de mailing kort & bondig; behandel bij voorkeur 1 onderwerp
per mailing
- schrijf geen lange lappen tekst; als je veel te vertellen hebt, deel de
tekst in alinea’s en maak gebruik van veel aantrekkelijke titels en
koppen
- besteed veel aandacht aan het ‘Onderwerp’ immers deze
tekst bepaalt of de ontvanger de mailing wel/niet opent om te lezen
- gebruik het versturen van nieuwsbrief-mailings uitsluitend voor het
vermelden van nieuws of leuks (aanbiedingen, actie, modeshow etc),
gebruik het niet om ‘aanwezig te zijn’
- gebruik het versturen van de waardebon-mailings uitsluitend voor
de Softwear-waardecheque
Handig
Op onze webpage via de URL www.mintmail.nl/support
is nog meer uitleg te vinden.
Dit systeem is ontwikkeld door Amphebia Internet Solutions, een team van
maatwerkspecialisten in web development en mobile apps. Op zoek naar
een website, web-based maatwerksoftware of app ontwikkeling? Wij helpen
graag! www.amphebia.nl

G. ALGEMENE VOORWAARDEN
Onze kleine lettertjes zijn te vinden via de URL
www.mintmail.nl/algemenevoorwaarden.pdf
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