Celem niniejszej publikacji jest dostarczenie stosownej i solidnej
informacji związanej z zagadnieniem funkcjonowania systemu do e-mail
marketingu NetSendo.
Jednak autorzy projektu, sprzedając program nie powinni być
traktowani jako prawni, finansowi lub innego rodzaju profesjonalni
doradcy biznesowi. Jeżeli jednak będzie wymagana fachowa pomoc, to
nabywca praw do programu na pewno ją uzyska.

W związku z tym, że instrukcja jest jeszcze w toku
opracowywania, autorzy projektu nie ponoszą
odpowiedzialności za ewentualne błędy w niej zawarte.
2

SPIS TREŚCI
Wstęp
………………………………………………………………………………………………..4
Krótki przegląd systemu i wymagania sprzętowe…………………………………………..5
Skąd pobrać netsendo…………………………………………………………………………...6
Jak połączyć się z serwerem FTP……………………………………………………………...6
Instalacja programu NetSendo .........................................................................................7
Pierwsze logowanie do netsendo....................................................................................12
Tworzenie listy adresowej................................................................................................12
Omówienie Interfejsu NetSendo......................................................................................13
Tworzenie nowej wiadomości……………...………………………………………………....15
Testowanie wiadomości………………………………………………………………………..21
Tworzenie formularzy zapisu………...…………………...…………………………………..22
Dodawanie własnych pól…………………………………...……………………………........28
Zmiana ustawień listy…………………………………………………………………………..30
Strony systemowe………….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…..35
Strony zewnętrzne………….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…..38
Import kontaktów na listę……………………………………………………………………...40
Wielomailing……………………………………………………………………………………...42
Lejki sprzedażowe………………………………………………………...…………………….43
Kopia zapasowa NetSendo………………………………….…………………………………45
Domyślne ustawienia…………………………………………………………………………...47
Zestawy SMTP…………………………………………………………………………………...48
Aktualizacja autorespondera……………………………….…………………………………49
Zmiana/Odzyskiwanie hasła NetSendo..…………………………………………………….50
Tworzenie nowego użytkownika……………………………………………………………...50
Słowniczek Pojęć…………………………………………………………………………....…..51

3

Wstęp
Drogi Użytkowniku autorespondera NetSendo, cieszymy się, że zdecydowałeś się
skorzystać z naszego systemu do e-mail marketingu, by przybliżyć się do swoich Klientów.
Wierzymy, że zakup NetSendo jest pierwszym krokiem na drodze do dynamicznego
rozwoju Twojej firmy.
Jako twórcy systemu sprawdziliśmy na własnym przykładzie, jak wielkie znaczenie
w budowaniu marki ma dobra komunikacja z odbiorcami.
Nasze doświadczenia wykorzystaliśmy do stworzenia systemu, który zawiera wszystkie
funkcje i elementy, jakich zawsze brakowało nam w gotowych rozwiązaniach dostępnych
na rynku.

Życzymy powodzenia i samych sukcesów w marketingu internetowym!
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Do czego możesz wykorzystywać NetSendo? NetSendo pomoże Ci
zbudować relacje z Twoimi Klientami, a także pozyskać nowych.
Z pomocą NetSendo:
-

stworzysz nową bazę adresów e-mail lub zaimportujesz dotychczasową
automatycznie zbierzesz zapisy od subskrybentów oraz uzyskasz potwierdzenie
zapisu,
stworzysz, zedytujesz i wyślesz mailing w ustalonym przez Ciebie terminie,
zautomatyzujesz sprzedaż produktów i usług dzięki mailom sprzedażowym,
stworzysz kursy, poradniki i inne kolejki wiadomości, które będą wysyłane
automatycznie do każdej zapisanej osoby.

Krótki przegląd funkcji systemu
Program NetSendo służy do budowy i obsługi tzw. list adresowych, czyli baz
adresów e-mail naszych klientów. Ilość baz, które możesz stworzyć w obrębie jednej
instalacji programu nie została w żaden sposób ograniczona. Wraz z NetSendo
otrzymujesz kod formularza do każdej bazy, a także narzędzia ułatwiające zbieranie
zapisów do konkretnej bazy oraz potwierdzanie adresów. Odbiorcy wiadomości mogą w
każdej chwili zrezygnować z subskrypcji, klikając w link w mailu. NetSendo ułatwia
automatyczne wygenerowanie tego linka, który obowiązkowo musi znaleźć się w każdym
firmowym mailingu.
W zależności od potrzeb, możesz wysyłać wiadomości automatycznie (każda
zapisana osoba otrzymuje ten sam zestaw wiadomości, w określonych odstępach czasu)
lub ustawiać ich wysyłkę ręcznie (gdy chcesz wysłać aktualny mailing do całej bazy). Masz
wreszcie możliwość zarządzania adresami, ich aktualizacji i usuwania. Każda wiadomość
wysyłana do odbiorców w bazie może być personalizowana.
Być może w tej chwili nie masz jeszcze pomysłu, do czego przydadzą Ci się
niektóre z powyższych funkcji. Jednak gdy zaczniesz korzystać z NetSendo w swoich
własnych kampaniach przekonasz się, że każda z tych funkcjonalności ma ogromne
znaczenie przy ustawieniach i wysyłaniu wiadomości.

Minimalne wymagania sprzętowe
NetSendo ma niewielkie wymagania techniczne. Aby go zainstalować, konieczny
jest dostęp do serwera, obsługującego skrypty PHP w wersji 5.6oraz utworzenie nowej
bazy MySQL
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Skąd pobrać NetSendo
Sprzedaż systemu NetSendo prowadzona jest poprzez stronę WWW
http://netsendo.comPo złożeniu i opłaceniu zamówienia, otrzymasz mail z plikami
instalacyjnymi NetSendo w załączniku oraz numerem klucza licencyjnego programu.
Zachowaj ten numer, ponieważ będzie on potrzebny przy instalacji autorespondera.

UWAGA: NetSendo przeznaczone jest do instalacji na serwerze,
a nie na twardym dysku komputera.
Dlatego przed instalacją systemu musisz uzyskać dostęp do FTP.

Jak uzyskać dostęp do serwera?
Jeśli masz już stronę WWW, możesz zainstalować NetSendo na tym samym
serwerze, na którym utrzymywana jest witryna internetowa (o ile obsługuje on bazy
MySQL).
Jeśli nie masz strony WWW ani dostępu do serwera, skontaktuj się z dostawcą
usług hostingowych, by wykupić u niego hosting oraz domenę internetową. Po zamówieniu
hostingu uzyskasz od firmy hostingowej dane dostępowe do serwera:
-

nazwę FTP
login
hasło
adresy DNS, oznaczane najczęściej jako dns1 i dns2.

Aby połączyć się z serwerem, potrzebujesz specjalnego programu, tzw. klienta FTP.
Godnym polecenia (i darmowym) narzędziem tego typu jest FileZilla, którą możesz pobrać
ze strony
www.filezilla-project.org Dzięki klientowi FTP zyskujesz podgląd plików, które już znajdują
się na serwerze. Zarządzanie plikami przypomina pracę na plikach na dysku Twojego
komputera – możesz je usuwać, wgrywać, zmieniać ich nazwy i tworzyć dla nich katalogi.
Uwaga: przed instalacją NetSendo musisz utworzyć na serwerze pustą bazę danych
MySQL. Zapamiętaj jej dane - Nazwę bazy, Nazwę użytkownika bazy, hasło, będą
one potrzebne przy instalacji NetSendo.
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Instalacja i konfiguracja NetSendo na serwerze
1.Na adres e-mail podany przy zamówieniu NetSendo powinna przyjść wiadomość
w której załączniku znajduje się paczka z instalatorem NetSendo, należy taki załącznik
pobrać na komputer i rozpakować.
2. Otwórz program FileZilla i wpisz w odpowiednie miejsca na górnej belce dane
dostępowe do serwera, a następnie kliknij przycisk „Połącz”. Po prawej stronie okna
programu wyświetli się lista katalogów (folderów) na Twoim serwerze.
3.W kolumnie po lewej stronie okna programu znajdź wypakowany folder
NetSendo. Zaznacz wszystkie pliki, kliknij na nie prawym przyciskiem myszy i wybierz
polecenie „Wyślij”. Poczekaj, aż wszystkie pliki zostaną wysłane na serwer.
4.Odłącz się od serwera za pomocą przycisku „Rozłącz”.
5.Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz w nią swoją domenę internetową, znak
slash (/) i nazwę folderu, w którym znajduje się NetSendo:
http://twojadomena.pl/nazwa_katalogu_netsendo
Otworzy się formularz instalacji NetSendo:
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Wypełniamy odpowiednio pola:
Adres Serwera- tutaj należy podać adres serwera MySQL, w zależności od hostingu
różni się on, można go znaleźć w ustawieniach baz danych na hostingu lub podczas
tworzenia bazy danych.
Numer Portu- pozostawić bez zmian, 3306
Login użytkownika bazy- twój login do utworzonej bazy danych MySQL
Hasło użytkownika bazy- hasło do bazy danych MySQL, nadane podczas jej tworzenia
Nazwa bazy
- nazwa utworzonej bazy danych MySQL
Przedrostek tabel-ns_
Kod licencji
- tutaj należy podać kod licencji programu który został dostarczony wraz z
plikami instalacyjnymi drogą mailową.

Adres e-mail - adres e-mail którego będziemy używać do logowania się w naszym
autoresponderze NetSendo
Hasło i powtórz hasło- ustawiamy hasło jakim będziemy logować się do
autorespondera.
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Serwer - tutaj podajemy adres serwera do obsługi naszej poczty, jeżeli nie wiemy jaki jest
adres naszej poczty, można znaleźć go na stronie pomocy dostawcy maila.
Port - ustawiamy 465 oraz zaznaczamy opcję SSL
Nazwa użytkownika- tutaj należy podać adres e-mail który znajduje się na wyżej
podanym serwerze poczty
Hasło - hasło do naszej poczty (nazwy użytkownika)
Pole od (e-mail)- tutaj należy wpisać jaki adres e-mail będzie widoczny przy wysyłce
wiadomości w polu nadawcy (należy podać ten sam co w nazwie użytkownika).
Pole od (etykieta)- tutaj można umieścić opis nadawcy

Uwaga: Koniecznością jest zaznaczenie opcji używaj bezpiecznego
uwierzytelniania
Po uzupełnieniu wszystkich danych, należy kliknąć opcję instaluj NetSendo.
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Jeżeli wszystko przebiegło pomyślnie, powinniśmy otrzymać komunikat o poprawnym
zakończeniu instalacji, oraz następujący widok:.

Jeżeli instalacja nie przebiegnie pomyślnie, prosimy o zgłoszenie błędu na adres
pomoc@netsendo.com
Teraz, aby zalogować się do netsendo należy w oknie przeglądarki wpisać adres domeny
na której został zainstalowany autoresponder oraz nazwę katalogu w postaci:
http://twojadomena.pl/nazwa_katalogu_netsendo
Po przejściu pod ten adres powinniśmy ujrzeć następujący widok

Oznacza to, że NetSendo zostało zainstalowane poprawnie na naszym serwerze.
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Ostatnią rzeczą jaką powinniśmy wykonać to dodania zadania CRON na naszym hostingu.
W tym celu, należy udać się do panelu zarządzania naszym hostingiem i odnalezienie
wpisu CRON.
Należy utworzyć nowe zadanie CRON lub dodać następującą wartość do istniejącego już
zadania
links -dump http://nazwadomeny.pl/katalog_netsendo/cron.php >> /dev/null 2>&1
Jest to konieczne aby nasze wiadomości były wysyłane automatycznie.
Jeżeli wszystko zostało wykonane według instrukcji i nie otrzymaliśmy żadnego błędu,
nasze NetSendo jest poprawnie skonfigurowane i gotowe do pracy.
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Pierwsze logowanie do NetSendo, omówienie interfejsu
Aby zalogować się do naszego NetSendo, należy wejść na adres na którym zostało ono
zainstalowane.
Po wpisaniu adresu pojawi się następujący formularz logowania:

W polach e-mail oraz hasło, podajemy dane których użyliśmy przy instalacji programu.
Po poprawnym pierwszym zalogowaniu się do autorespondera NetSendo, powinniśmy
ujrzeć następujący widok:

System poprosi nas o utworzenie naszej pierwszej Listy mailingowej.
Należy podać jej nazwę co jest koniecznie.
Nazwa widoczna publicznie nie jest wymagana.
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Po stworzeniu listy, strona powinna się odświeżyć a nam powinien ukazać się następujący
widok:

Z lewej strony znajduje się główne menu autorespondera, znajdziemy tu między innymi:
-

Lista Adresowa(wszystkie ustawienia danej listy, dostępne po jej wyobrze)
Wielomailing (możliwość wysłania jednej wiadomości do kilku różnych list
adresowych)
CRM (znajdziemy tu wszystkich naszych subskrybentów oraz możliwość ich
zaimportowania/wyeksportowania)
Automatyzacja (tutaj znajdziemy ustawienia stron które powinien wyświetlić
system po zapisie subskrybenta oraz możliwość stworzenia lejka sprzedażowego)
Statystyki (statystyki naszego systemy, czyli liczba wysłanych wiadomości, liczba
nowych subskrybentów i inne statystyki w liczbach)
Ustawienia (W tej zakładce można znaleźć domyślne ustawienia NetSendo,
zmienić hasło do systemu lub sprawdzić dostępność aktualizacji).

W głównej części interfejsu programu znajdziemy między innymi:
-

Wszystkie nasze utworzone Listy Mailingowe, aby wybrać listę i zacząć z niej
korzystać, należy kliknąć na jej nazwę.
Statystyki CRON, są to statystyki wysyłki naszych wiadomości
Statystyki Subskrybentów, tutaj znajdziemy konkretne informację ile osób
zapisanych jest na daną listę mailingową
13

Ważne: Aby rozpocząć pracę z autoresponderem należy wybrać listę
mailingową!
Po wyborze listy na której chcemy pracować, automatycznie rozwinie nam się zakładką
Lista Adresowa w menu po lewej stronie.
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Dodawanie nowej wiadomości do NetSendo
Aby dodać nową wiadomość do NetSendo i zaplanować jej wysyłkę na konkretny
dzień/godzinę, musimy w pierwszej kolejności wybrać listę na którą chcemy dodać
wiadomość.
Gdy już wybierzemy listę docelową, z menu Lista Adresowa wybieramy opcję Dodaj
Wiadomość.
Po kliknięciu na to menu, powinniśmy ujrzeć następujący widok
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Omówmy więc poszczególne elementy interfejsu:
Na samej górze strony tworzenia nowej wiadomości, znajduje się sekcja zatytułowana
“Dodaj wiadomość do listy”

W tym miejscu nadajemy nazwę naszej wiadomości oraz etykietę jaka będzie widoczna w
naszym NetSendo
Temat wiadomości będzie wyświetlany każdej osobie do której zostanie wysłany mailing,
etykietę będziemy widzieli tylko my.
Na prawo od sekcji “Dodaj wiadomość od listy” znajduje się sekcja “Typ wiadomości”

W tym miejscu możemy ustalić rodzaj wiadomości oraz czas jej wysyłki.
Rozróżniamy następujące typy wiadomości:
- Mailing, wysyłany w danym dniu o danej godzinie lub natychmiast
- Kolejka, wiadomości wysyłana jest po x dniach od zapisu osoby na listę.
Taką opcję będzie można ustawić po wyborze tego typu wiadomości
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Natomiast możliwe opcje wysyłki wiadomości są następujące:
-

Natychmiast, zostanie wysłana od razu po kliknięciu przycisku wyślij na dole strony
tworzenia nowej wiadomości.
W godzinie zapisu subskrybenta, jak sama nazwa wskazuje, zostanie ona
wysłana w momencie zapisu osoby na listę.
O konkretnej godzinie, ta opcja pozwala na ustawienie daty (dnia i godziny) w
której wiadomość ma zostać wysłana.

Następną sekcją jaką widzimy a zarazem najważniejszą przy tworzeniu wiadomości to
“Treść Wiadomości”

W tej sekcji tworzymy naszą wiadomość, znajduje się tutaj rozbudowany edytor tekstowy
oraz predefiniowane tagi które można umieścić w miejscu kursora klikając na nie poniżej
edytora tekstu.
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Ostatnim elementem interfejsu tworzenia wiadomości jest sekcja “Opcje Zaawansowane
”

Znajdziemy tutaj 5 rożnych rozwijanych menu z opcjami:
1) Split Testy - Znajdziemy tutaj opcje tworzenia kilku wersji tej samej wiadomości, w
celu sprawdzenia która z nich najlepiej trafia do klienta.
2) Załączniki - W tych ustawieniach możemy dodać załącznik który będzie wysyłany
wraz z wiadomością.
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3) Opcje nagłówka - Tutaj można ustawić opcję nagłówka wiadomości,należy je
wybrać z wcześniej przygotowanych ustawień SMTP (gdzie je znaleźć i jak ustawić
w dalszej części instrukcji).

4) Linki śledzone - W tym miejscu znajdziemy wszystkie umieszczone linki w naszej
wiadomości.
5) Filtrowanie subskrybentów - Opcja ta pozwala na dodanie zaawansowanych
filtrów do kogo powinna trafić ta wiadomość. Możemy np ustawić aby wiadomość
otrzymały tylko osoby o imieniu Adam.
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Po utworzeniu wiadomości, należy ją zapisać. Aby zapisać wiadomość, należy udać się na
dół strony gdzie znajdziemy przyciski

Zapisz szkic - zapisuje wiadomość, lecz nie wysyła jej / nie dodaje do kolejki wiadomości.
Wyślij - zapisuje wiadomość i w zależności od ustawień wysyłki, wysyła ją od razu lub
dodaje do kolejki.
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Testowanie wiadomości
W najnowszej wersji NetSendo 1.1 został usprawniony system testowania wiadomości.
Dodana została możliwość wpisania imienia oraz płci osoby podczas testowania.
W ten sposób otrzymamy testowego maila z podmienionym i poprawnie odmienionym
[[fname]] oraz wersjami męskimi/żeńskimi.
Każdą wiadomość można przetestować klikając przycisk testuj obok niej na liście

Taki przycisk wywoła nam wyskakujące okienko:

Podajemy tutaj Adres email, Imię oraz płeć (tak aby poprawnie odmieniły nam się formy
męska/żeńska).
Klikamy Wyślij Test, jeżeli wszystko będzie ok, otrzymamy informacje o poprawnej
wysyłce wiadomości testowej.
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Tworzenie formularzy zapisu na listę
Utworzyliśmy naszą pierwszą listę adresową oraz dodaliśmy na nią wiadomość. Teraz
czas aby pozyskać osoby do których te wiadomości będziemy mogli przesłać.
Zajmiemy się teraz tworzeniem formularza dzięki któremu będziemy mogli pozyskać
między innymi adresy e-mail zainteresowanych osób.
NetSendo pozwala zaimportować kontakty
(adresy e-mail oraz inne dane o subskrybentach) z pliku, zostało to omówione w
dalszej części instrukcji
Wszystkie nasze formularze znajdziemy w zakładce Lista Adresowa -> Formularze
Po udaniu się do powyższej lokalizacji, powinniśmy ujrzeć następujący widok

Jak widać, na początku nie posiadamy żadnego formularza zapisu na listę.
Aby takowy stworzyć, klikamy na zielony przycisk Wygeneruj Nowy.
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Po wybraniu opcji generowania nowego formularza, otworzy nam się poniższy formularz
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Znajdują się tutaj 3 główne sekcje
1) Podgląd na żywo - tutaj znajdziemy podgląd jak będzie wyglądał nasz formularz
po jego wygenerowaniu oraz wstawieniu na naszą stronę www/bloga.

2) Nazwa - w tym menu ustawimy jak będzie nazywał się nasz formularz. Tą nazwę
widzimy tylko my. Jest ona po to aby łatwo zidentyfikować formularz na liście.

3) Wygląd - w tym miejscu możemy ustawić jak będzie wyglądał nasz formularz
zapisu, ta sekcja dzieli się na 7 podsekcji:
- Pola Formularza

Ustawimy tu jakie pola ma zawierać nasz formularz, czy są one obowiązkowe do
poprawnego zapisu na listę. Możemy również wymagać od użytkownika akceptacji polityki
prywatności.
Możemy w tym miejscu ustawić również zapis na dodatkowe listy gdy takowe posiadamy.
NetSendo pozwala na tworzenie własnych pól o czym dowiemy się w dalszej części
instrukcji.
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-

Układ

Tutaj ustawimy pozycje etykiet (opisów pól), włączymy etykiety wewnątrz pól oraz
zmienimy tryb formularza aby był wyświetlany w jednej linii (poziomo).
-

Kolory

W tej sekcji, ustawimy kolory wszystkich elementów w naszym formularzu, od tła po kolor
przycisku zapisu przez Facebooka.
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-

Ustawienia

Ta sekcja umożliwia ustawienia szerokości/grubości obramowań oraz marginesów w
naszym formularzu. Ponadto możemy ustawić wysokość pól formularza oraz styl jego
obramowania.
-

Przycisk wysyłający formularz

W tej sekcji zmienimy grubość ramek przycisku, ustawimy jego zaokrąglenie. Możemy
również zmienić wewnętrzny oraz zewnętrzny margines oraz zmienić tekst przycisku.
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-

Zapis przez Facebook

Sekcja analogiczna do poprzedniej. W niej ustawiamy przycisk zapisu przez Facebooka.
-

Opis

W tym miejscu możemy dodać opis naszego formularza, znajdzie się on ponad jego
polami lu po lewej stronie (w zależności od ustawienia).

Gdy skończymy tworzyć nasz formularz, należy na samym dole kliknąć GENERUJ KOD
FORMULARZA

Jeżeli wszystko zostało wypełnione poprawnie, powinniśmy ujrzeć kod naszego
formularza w formie HTML + JavaScript. Taki kod należy wkleić na naszą stronę
przechwytującą / bloga.
Takim oto sposobem utworzyliśmy nasz pierwszy formularz zapisu na listę!
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Tworzenie własnych pól na liście adresowej
Autoresponder NetSendo umożliwia nam dodanie własnych pól, które możemy umieścić w
formularzu zapisu subskrybenta na listę.
W tym celu możemy utworzyć dowolne pole, dzięki któremu możemy pozyskać jeszcze
więcej informacji o osobie zainteresowanej niż jest to domyślnie w NetSendo.
Aby dodać nowe pola, należy udać się do zakładki Automatyzacja -> Zarządzanie Polami.

Aby dodać nowe pole, należy kliknąć DODAJ w prawym górnym rogu.
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Przy tworzeniu własnego pola mamy następujące możliwości:
-

Nazwa pola - Nazwa jaką nadamy naszemu polu, wyłącznie dla naszej informacji
Etykieta - Nazwa którą tutaj wpiszemy, będzie widoczna w formularzu
Opis - Widoczny tylko dla Administratora
Typ Pola - Mamy możliwość ustawienia 4 rodzajów pola
1) Tekstowe- zwykłe pole do wpisania wartości przez użytkownika
2) Pole opcji “Radiobox”- pole wyboru tylko jednej z kilku dostępnych,
dodanych przez nas opcji
3) Pole opcji “Checklist”- pole wielokrotnego wyboru dodanych przez nas
opcji
4) Lista Rozwijana - również pole jednokrotnego, lecz przedstawione jako lista
rozwijana.

-

Wartość Domyślna - wartość która będzie domyślnie podana w polu, dla pola
tekstowego będzie to wartość która będzie wpisana w to pole domyślnie. Dla pola
Radiobox, będzie to zaznaczone jedno z dostępnych pól.

Poniżej tych opcji znajdują się jeszcze 2 pola do zaznaczenia, są to:
-

Pole dostępne publicznie - po zaznaczeniu tej opcji, nasz subskrybent po
otrzymaniu linku do zarządzania swoimi subskrypcjami zobaczy na swoim profilu to
pole.
Pole statyczne - Zaznaczenie tej opcji sprawia, że pole edytować może jedynie
administrator.

Aby dodać nasze pole i sprawić aby było dostępne przy tworzeniu formularzy zapisu,
należy po wypełnieniu powyższych pól dodać pole poprzez kliknięcie przycisku DODAJw
prawym dolnym rogu strony.
Teraz nasze pole będzie dostępne przy tworzeniu formularzy zapisu.
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Zmiana ustawień listy mailingowej
Aby edytować naszą listę adresową, musimy udać się na stronę główną naszego
netsendo czyli http://twojadomena.pl/katalog_netsendo:

W sekcji wybierz listę mailingową mamy spis wszystkich naszych list, możemy taką listę
edytować klikając na ikonkę ołówka obok wybranej listy.

Po kliknięciu w link, ukaże nam się strona w której możemy zmienić wszystkie
najważniejsze ustawienia naszej listy mailingowej takie jak
-

Nazwa
Nazwa widoczna publicznie
Opis
Opcje bezpieczeństwa
Potwierdzenie zapisu
Nagłówki wysyłanych wiadomości
Wysyłkę SMS
Integracje z Facebookiem
Sposób wysyłki wiadomości e-mail (ustawienia skrzynki z której mają być wysyłane)
Strony systemowe (strona zapisu, strona po zapisie, strony błędów)
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Przejdźmy więc do omówienia poszczególnych sekcji:
-

Ustawienia Ogólne

W sekcji tej ustawimy między innymi takie opcje jak:
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a) Nazwa- jest to nazwa naszej listy wyświetlana dla nas w NetSendo, nie jest ona
publiczna. Publiczną nazwę możemy ustawić w polu “Nazwa widoczna publicznie”
b) Opis- jak nazwa wskazuje, jest to opis naszej listy mailingowej.
c) Tagi 
- możemy dodać kilka “tagów” po których będziemy mogli znaleźć listę
poprzez filtrowanie po nich właśnie, mogą się one powtarzać.
d) Opcje bezpieczeństwa- czyli w jaki sposób zabezpieczymy nasz formularz przed
kopiowaniem oraz umieszczaniem na nieporządnych stronach (w domyśle jest to
token, taki token można wygenerować w Lista Adresowa -> Integracja
e) Potwierdzenie zapisu- możemy ustawić czy subskrybent musi potwierdzić
mailowo zapis na liście, w domyślę jest to włączone.
f) Usuń teraz niewysłane maile z tej listy- usuwa wszystkie wiadomości które z
jakiegoś powodu nie zostały wysłane lub są jeszcze w kolejce do wysyłki.
g) Usuń niepotwierdzone adresy subskrybentów- usuwa wszystkie
niepotwierdzone zapisy z naszej listy.
-

Wysyłanie wiadomości

Ta sekcja pozwala nam na wybranie wcześniej utworzonego zestawu SMTP za pomocą
którego będzie prowadzona wysyłka z listy.

-

Wysyłanie SMS

W tej sekcji znajdziemy ustawienia wysyłki SMS przez SMS API, domyślnie ustawione jest
na wartość “domyślne” co oznacza, że lista pobiera takie ustawienia z domyślnych
ustawień NetSendo (jak zmienić domyślne ustawienia NetSendo zostało opisane w dalszej
części poradnika).
Mamy możliwość ustawienia osobnych ustawień SMS API dla każdej listy.
Aby ustawić SMS API dla danej listy należy z rozwijanego menu wybrać w tej sekcji opcję
własne dla listy.
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Poszczególne ustawienia to:
1) Provider- w tym przypadku jest to SMS API (https://www.smsapi.pl)
2) Login do usługi- nasz login do SMS API, jeżeli nie mamy tam jeszcze konta to
można takie założyć na stronie https://www.smsapi.pl
3) Hasło do usługi- hasło do naszego konta na SMS API
4) Nadawca (tylko wiadomości PRO)- Numer nadawcy wiadomości. W przypadku
wiadomości PRO (czyli nie ECO) możliwe jest podanie numeru, który wyświetli się
jako nadawca SMS. Wiadomości PRO są jednak droższe (ponad dwukrotnie). W
przypadku zaznaczenia opcji ‚ECO’, ustawienie to będzie ignorowane.
5) Wysyłaj wiadomości ECO- Wiadomości ECO są tańsze od normalnych
wiadomości, ale jako nadawca widoczny jest losowy numer telefonu. Opcja ta
wymusza używanie opcji ECO (nawet jeżeli jest podany numer nadawcy). W
przypadku gdy opcja ta jest wyłączona wiadomości będą wysyłane jako ECO tylko
jeżeli nie został podany numer nadawcy.
-

Integracja z Facebookiem

NetSendo umożliwia integracje z portalem społecznościowym Facebook, będzie to
potrzebne do ustawienia zapisu przez Facebook.
Szczegółowe informacje o integracji z NetSendo znajdują się na stronie autorespondera http://netsendo.com/integracja-facebook.html
-

Wysyłanie wiadomości

Jeżeli chcemy dla listy ustawić inne dane wysyłki wiadomości, to możemy zrobić to
właśnie w tej sekcji.
Należy z listy rozwijanej wybrać opcję Konto SMTP
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Ostatnią i najważniejszą sekcją jaką omówimy jest sekcja “Strony Systemowe”. W niej
znajdziemy ustawienia wszystkich naszych stron takich jak
- Strona po udanym zapisie
- Strona po nieudanym zapisie
- Strona, kiedy e-mail już istnieje na liście (nieaktywny)
- Strona, kiedy e-mail już istnieje na liście (aktywny)
- Strona po udanej aktywacji
- Strona po nieudanej aktywacji
- Strona po udanym wypisaniu z listy
- Strona po nieudanym wypisaniu z listy
- Strona po wysłaniu linku do zapisu
Dla każdej z tych opcji możemy ustawić aby wskazywała na stronę systemową, którą
można edytować bezpośrednio przez autoresponder (Automatyzacja -> Strony
systemowe
). Drugą opcją jest przekierowanie w takim wypadku na zewnętrzną stronę
(
możemy podać jej adres po wybraniu tej opcji).

Pierwsza opcja pozwala nam na wybór czy ma to być strona systemowa / strona
zewnętrzna / lejek sprzedażowy
Druga opcja w zależności od pierwszej, pozwala wybrać stronę systemową - w przypadku
wybrania tej opcji, wpisania adresu w przypadku strony zewnętrznych.

Wszystkie zmiany na liście należy zatwierdzić przyciskiem wysyłki
formularza - ZAPISZ KONFIGURACJĘ
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Strony systemowe NetSendo
Nasz autoresponder pozwala na stworzenie własnych stron które można ustawić dla list
mailingowych, takich jak:
-

Strona po udanym zapisie
Strona po nieudanym zapisie
Strona, kiedy e-mail już istnieje na liście (nieaktywny)
Strona, kiedy e-mail już istnieje na liście (aktywny)
Strona po udanej aktywacji
Strona po nieudanej aktywacji
Strona po udanym wypisaniu z listy
Strona po nieudanym wypisaniu z listy
Strona po wysłaniu linku do zapisu

Ustawienia stron systemowych znajdują się w zakładce Automatyzacja -> Strony
Systemowe

Ustawione tam strony są dostępne dla wszystkich list w naszym autoresponderze
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Domyślnie w autoresponderze powinno być utworzonych 8 wiadomości systemowych:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Aktywacja nie powiodła się
Aktywacja przebiegła poprawnie
Wypisanie nie powiodło się
Wypisanie się przebiegło poprawnie
Zapis nie powiódł się
Adres e-mail już istnieje
Zapis przebiegł poprawnie
Adres e-mail już istnieje (aktywny)

Możemy edytować utworzone już strony lub utworzyć nową poprzez przycisk DODAJ
STRONĘ w prawej górnej części strony.
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Formularz tworzenia nowej strony jest bardzo prosty, wygląda on następująco:

Mamy tutaj 3 sekcje
-

Dodaj stronę systemową, jej tytuł oraz adres (potrzebne do poprawnego działania
strony, w polu URI wpisujemy następującą wartość - /nazwa_strony (bez polskich
znaków, przecinków, spacji)
Dostęp,ustawiamy w jaki sposób będzie dostępna strona, możemy jej np ustawić
wymaganie podania hasła.
Treść strony, czyli to co będzie wyświetlane przez stronę systemową.

Stworzoną przez nas stronę zatwierdzamy przyciskiem znajdującym się na dole
strony

37

Strony zewnętrzne.
Autoresponder umożliwia dodanie strony zewnętrznej np utworzonej w Instapage i
przekazanie do niej danych subskrybenta.
W sposób ten można umieścić na stronie przechwytującej np [[!fname]], NetSendo
udostępni dla tej strony Imię w wołaczu aby wyświetliło się na stronie zewnętrznej.
Strony zewnętrzne do systemu można dodać w menu Automatyzacja -> Strony
zewnętrzne
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Po wybraniu opcji dodaj stronę, ujrzymy prosty formularz

Na górze, podajemy adres strony zewnętrznej w formie http://nazwastrony.pl
Poniżej możemy zaznaczyć opcję tylko przekieruj - zaznaczenie takiej opcji sprawi, że
strona nie otrzyma żadnych parametrów z NetSendo.
Udostępnione pola systemowe - tutaj zaznaczamy jakie pola subskrybenta chcemy
udostępnić.
Tak dodaną stronę można umieścić w lejku sprzedażowym lub jako jedną ze stron
systemowych na naszej liście.
Aby wyświetlić przekazaną informację należy wpisać w stronie przechwytującej nazwę
pola które chcemy wyświetlić w nawiasach kwadratowych np. [[fname]]
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Importowanie subskrybentów na listę NetSendo
Jedną z podstawowych funkcji NetSendo jest opcja importu naszych subskrybentów na
listę.
Importować można poprzez bezpośrednie wklejenie wartości w odpowiednie pole lub
poprzez przesłanie odpowiednio przygotowanego pliku .csv
Opcję importu znajdziemy w menu CRM -> Import / Import dużych plików(dla
większych list)

Opcje które tutaj znajdziemy są następujące:
1) Format importu, czyli jaki plik posiadamy i jak są od siebie oddzielone
poszczególne informacje, mamy tutaj 3 opcje do wyboru
-

Plik CSV (separator ‘;’)- każda poszczególna informacja w pliku jest
oddzielona średnikiem
Plik CSV (separator ‘,’)- każda poszczególna informacja w pliku jest
oddzielona przecinkiem
Plik z wartościami oddzielonymi tabulatorami-każda
poszczególna informacja w pliku jest oddzielona tabulatorem

2) Format linii, w tym miejscu ustawiamy jak wygląda pojedyncza linia z naszym
subskrybentem w naszym pliku i jakie dane chcemy zaimportować.
Krótka ściągawka odnośnie tego pola:
- pole e-mail[email]
- imię [name_first]
- nazwisko [name_last]
- telefon [phone]
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3) Plik - wybieramy z naszego komputera plik w którym znajdują się nasi
subskrybenci
4) Status- ustawiamy jaki status mają mieć po imporcie na listę
(Potwierdzony/Niepotwierdzony)
5) Potwierdzenie zapisu- możemy ustawić aby wysłano do tych osób mail z
potwierdzeniem zapisu na listę.
Po wypełnieniu powyższych informacji oraz przesłaniu pliku z listą subskrybentów, należy
wybrać na jaką listę/listy ma zostać taka osoba dopisana.
Opcja zapisu na listę znajduje się poniżej formularza z ustawieniami importu.

Możemy w tym miejscu zaznaczyć jedną lub więcej list na których chcemy umieścić
naszych subskrybentów.
Na końcu, aby zaimportować listę, należy w prawym dolnym rogu strony wybrać opcję
importuj.
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Wielomailing
Jedną z podstawowych funkcji jaką zapewnia NetSendo jest wysyłka jednej wiadomości
do wielu list czyli Wielomailing/Multimailing.
Funkcja ta znajduje się w menu NetSendo Wielomailing.

Po wybraniu opcji Lista wiadomości, powinniśmy ujrzeć listę wszystkich wiadomości
Wielomailingu, na początku w NetSendo nie ma żadnych takich wiadomości.

Dodawanie nowej wiadomości działa na podobnej zasadzie jak dodanie zwykłej
wiadomości (zostało to opisane na stronie 21). Różnice jakie występują są następujące:
W sekcji opcje zaawansowane znajduje się nieco inne menu “Filtrowanie Subskrybentów”
gdyż w nim ustawiamy do jakiej listy ma trafić dana wiadomość.
Pozostałe funkcje nie różnią się od zwykłych wiadomości.
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Lejki sprzedażowe NetSendo
Tworzenie lejków w NetSendo znajdziemy w zakładce Automatyzacja -> Lejki
sprzedażowe.
Aby dodać nowy lejek sprzedażowy klikamy opcję “STWÓRZ LEJEK”.
Otworzy nam się formularz składający się z 2 małych i 1 dużej sekcji.
Pierwsza informacja to nazwa naszego lejka widoczna w systemie:

W drugiej sekcji obok, mamy możliwość ustawienia naszej oferty jako jednorazowej.
Gdy pierwszy klient odwiedzi nasz lejek, stanie się on nieaktywny dla każdego kolejnego
klienta.

W następnym kroku ustawiamy działanie naszego lejka
Czyli:
- Pierwsza strona naszego lejka
- Kwota płatności
- Opis transakcji
- Nazwa sprzedawcy
- Co ma się dziać z taką osobą po zakupie (np. na jaką listę ma być zapisany)
- Ustawienia tpay (należy zaznaczyć Domyślne ustawienia NetSendo na nie).
- Dodatkowe kroki lejka (kolejne strony, strona dziękuje)
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Poniżej mamy możliwość dodania kolejnego kroku w lejku, formularz jest bardzo podobny.
Możemy dodać w kolejnym kroku np. stronę dziękuje za zakup.
W takim wypadku należy zaznaczyć przy “Akcja tpay.com” - Nie, ostatnia strona ‘dziękuje”
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Kopia zapasowa danych z poziomu NetSendo
Autoresponder NetSendo pozwala nam w każdej chwili utworzyć kopię zapasową naszych
danych i przywrócić je w razie popełnionego przez nas błędu lub innej nieoczekiwanej
sytuacji.
Opcję manualnego backupu danych znajdziemy w menu Ustawienia -> Kopie zapasowe

Nowy backup tworzymy przez Utwórz nową kopię. Opcję kopii zapasowej są następujące:
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Po wybraniu przez nas odpowiedniego zakresu kopii i jej utworzeniu, zostaniemy zapytani
co chcemy z taką kopia zrobić.
Mamy następujące możliwości

Gotowy backup możemy wysłać na inny serwer FTP, wysłać na maila lub pobrać plik
bezpośrednio na dysk twardy komputera.
Kopia ta jest również przechowywana na serwerze i można ją również przywrócić
bezpośrednio z NetSendo.
Przywracanie kopii odbywa się poprzez kliknięcie strzałki obok kopii której chcemy użyć.
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Ustawienia domyślne NetSendo
Sekcja z ustawieniami domyślnymi NetSendo, czyli tymi z których korzystają nasze listy w
przypadku gdy one same nie posiadają ustawień znajdują się w menu
Ustawienia -> Domyślne Ustawienia
Wygląd tych ustawień jest identyczny jak dla konkretnej listy mailingowej, lecz ponadto
znajdziemy tu takie ustawienie jak integracja tpay.com

Jeżeli posiadamy konto na transferuj.pl / tpay.com, możemy je tutaj podpiąć tak aby z
łatwością wklejać linki do płatności w nasze wiadomości.
ID Usługi - nasz login do serwisu tpay.com / transferuj.pl
Kod zabezpieczający - można go wygenerować bezpośrednio w transferuj (Po zapisaniu
zostanie on usunięty z formularza lecz pozostanie w bazie danych NetSendo.
Operacja ta wykonywana jest ze względów bezpieczeństwa.)
Pozostałe opcję są takie same jak w przypadku konfiguracji poszczególnych list.
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Zestawy SMTP
Najnowsza wersja NetSendo 1.1 pozwala na tworzenie gotowych zestawów SMTP do
wysyłki wiadomości.
Pozwala ona na utworzenie gotowych ustawień SMTP oraz nagłówków które następnie
będą do wyboru z listy rozwijanej przy każdej liście adresowej.
Tworzenie zestawów SMTP znajdziemy w zakładce Ustawienia -> SMTP
W tym menu zobaczymy wszystkie nasze utworzone zestawy oraz będziemy mieli
możliwość dodać nowy przyciskiem DODAJ ZESTAW
Otworzy to formularz składający się z 3 sekcji

Podajemy tutaj nazwę zestawu widoczną w systemie, tak aby można było je rozróżnić na
liście rozwijanej.

Uzupełniamy nagłówki wiadomości oraz dane SMTP z którego będzie wysyłka.

Wszystko zapisujemy przyciskiem DODAJ, od teraz będzie on dostępny dla każdej listy.
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Aktualizacja autorespondera NetSendo
Z racji tego, że autoresponder jest w dalszym ciągu rozwijany, co jakiś czas udostępniane
są do niego aktualizacje.
Sprawdzić dostępność aktualizacji można udając się do menu Ustawienia -> Aktualizacje

Znajdziemy tu takie informację jak:
-

Aktualna wersja autorespondera NetSendo
Rodzaj licencji
Klucz licencji
Listę ostatnich zmian (changelog)

Sprawdzić dostępność aktualizacji możemy za pomocą przycisku Wyszukaj Aktualizację.
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Zmiana/Odzyskiwanie hasła do NetSendo
Hasło to coś co powinno być zmieniane w miarę możliwości jak najczęściej.
Zmiana hasła w NetSendo jest bardzo prosta, znajdziemy ją w menu Ustawienia ->
Hasła.

Musimy podać aktualne hasło oraz dwukrotnie nowe.

Co zrobić jeżeli nie pamiętamy hasła do NetSendo?
Po wejściu na naszą stronę, przy formularzu logowania pod przyciskiem zaloguj się,
znajdziemy opcję - przypomnij hasło

Po jej kliknięciu otworzy się pop-up z prośbą o podanie adresu email konta dla którego
chcemy przypomnieć hasło.
Jest to mail którym się logujemy do netsendo.
Na ten adres e-mail otrzymamy nowe hasło do NetSendo.
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Słowniczek pojęć
Użytkownik– osoba, która ma dostęp do NetSendo i może logować się do niego poprzez
podanie adresu e-mail i hasła.
Subskrybent– osoba zapisana na listę adresową.
Lista adresowa/mailingowa– inaczej: baza mailingowa; baza adresów e-mail
subskrybentów oraz innych danych, które podali oni przy zapisie.
Mailing– inaczej: mail; wiadomość w formacie tekstowym lub HTML, wysyłana do
subskrybentów z listy adresowej.
CRON –
 system służący do automatycznego wywoływania zadań w określonym czasie,
w naszym przypadku będzie on służył do automatycznej wysyłki wiadomości o określonej
przez nas godzinie/minucie w danym dniu.
SMTP –
 (ang.Simple Mail Transfer Protocol) – protokół komunikacyjnyopisujący sposób
przekazywania poczty elektronicznejw Internecie.
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