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Bevezető
Az UniqueNewsLetter program célja, hogy a partnerek felé egy egyedi megjelenésű és akár
egyedi tartalommal bíró e-mail kiküldését megvalósítsa.
A program az adatokat egy tetszőlegesen megadható Excel fájlból veszi ki és helyettesíti be a
küldendő levélbe.
Miután az adatok és a levél szöveg összefésülését a program elvégezte bármilyen SMTP
kiszolgálóhoz képes csatlakozni ott azonosítani magát és a levelet elküldeni.
A program használatával kapcsolatban állunk rendelkezésére:
E-mail: info@pcconnect.hu
Telefon: +36(70) 211.62.61
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Előkészületek
Alap adatok, alap fájlok
A programnak szüksége van két darab alap fájlra az egyik az ami a levél szövegét
tartalmazza.
Ez lesz az elküldendő levél.
Ez a fájl lehet egy sima TXT, de akár egy formázott HTML állomány is. Ezt az állományt
bármilyen szöveg / HTML szerkesztővel elő lehet állítani. A program nem támaszt
megkötéseket a bemenő állománnyal szemben.
Pl. Egy egyszerű HTML minta állomány így néz ki:
<html>
<head>
</head>
<body>
<b>
Hello <nev> </b><br>
<br>
Ön az elmúlt hónapban <ft> értékben vásárolt nálunk.<br>
<br>
Köszönjük.
</body>
</html>

A másik alap állomány a program részére egy címeket és adatokat tartalmazó Excel fájl.

Ez a fájl tartalmazza a levelekhez kapcsolódó e-mail címeket és egyéb adatokat.
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A program használata
E-mail files
A program elindítása után a következő ablakot látjuk:

Itt van lehetőségünk megadni, hogy mik legyenek az alap állományok.
Az E-mail file mezőben meg kell adni azt a filét ami a levél szövege lesz. Ezt be lehet gépelni
vagy a Browse gomb megnyomása segítségével ki is lehet választani.
Ez az előzőleg legyártott HTML vagy TXT állományunk.
Az Adress list (Excel file) mezőbe kell megadni azt az Excel állományt ami az adatokat
tartalmazza.
Lehetőség van a levélhez mellékletet is csatolni. Ezt az Atachment file mezőnél tehetjük meg.
A Subject mezőbe írt szöveg lesz a levél tárgya. Ez fog megjelenni a címzett levelező
programjában.
Abban az esetben ha a Notification mező be van pipálva a program visszaigazolást kér a
címzettől.
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Swich text
Ha végeztünk akkor a Next gomb megnyomása után a következő ablakot látjuk.

Itt kell az Excel állományban lévő adatokat és a levél szövegében található adatok
összerendelni.
Abban az esetben ha minden címre ugyan azt a levelet szeretnénk küldeni akkor csak az Email address col. in excel mezőben kell megadni azt az oszlopot ahol az e-mail címek vannak
az excel állományban. (Ez a példánkban az „A” oszlop.)
Amikor személyre szabott E-mail-t szeretnénk küldeni akkor lehetőség van a szövegben
elhelyezett szimbólumokat kicserélni adatokra. Itt meg kell adni a program számára, hogy
milyen szöveg részt milyen adatra cseréljen ki. (A példa html állományban <nev> és <ft>
szimbólumot helyeztünk el. Az ezekhez tartozó adatok az Excel állomány „B” és „C”
oszlopában vannak elhelyezve.)
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Settings
Ezen a fülön kell a levelező szerverünk adatait beáálítani.

Mail server: az internet szolgáltatónk mail servere.
User: A levelezés felhasználó neve
Password: A levelezéshez tartozó jelszó
SMTP Port: Az levelező szerver SMTP port beállítása ez alapértelmezésben 25
SMTP Auntheticate: A levelező szerverünk igényli-e az azonosítást.
Sender E-mail: Ez a mi e-mail címünk ez fog megjeleni a fogadó félnél mint küldő.
Save: Lehetőségünk van a beállítások mentésére. Ekkor a program a következő indításkor
ezeket az adatokat már automatikusan betölti nem kell újra megadni.
Registration name / Code: A program tulajdonosa és a hozzá kapcsolódó regisztrációs kód.
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E-mail send
Ha minden beállítás megtettünk el is kezdhetjük küldeni a leveleket.

Itt már csak egy feladatunk van a Send e-mail gombot megnyomni és a program legenerálja és
elküldi a leveleket.
A példánknál maradva a címzett a következő szövegű levelet fogja megkapni.
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