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Newman
Mailutskick och eventhantering

Newman är modulen i Brand Management
Center för digital kommunikation med
befintliga och presumtiva kunder etc.
 
Newman består av verktygen Newsletter och
Event som kan använda sig av en gemensam
kontaktdatabas eller mottagarlistor.
Kontaktdatabasen kan antingen hanteras i
systemet eller synkroniseras med ett externt
system. 
 
Newsletter - Mallbaserade nyhetsbrev
Alla nyhetsbrev baseras på mallar som definierar
layout och textformatering. Nyhetsbrevet kan
anpassas så att det upplevs personligt av
mottagaren. Tidigare utskick kan kopieras för
att återanvända texter och göra ändringar inför
ett nytt utskick.
 
Alla nyhetsbrev skickas exklusivt till respektive
mottagare vilket betyder att mottagaren inte kan
se om det bara skickats till henne eller till
exempelvis 10 000 personer.
 
Systemet erbjuder detaljerad statistik över varje
utskick. Det går t.ex. att se hur många
mottagare som läst nyhetsbrevet och hur många
som klickat på varje specifik länk. 
 
Event - Enkel eventhantering
När ett nytt event läggs upp kan man på några
få minuter skapa en hel webbplats med
information om en planerad aktivitet. Ett event
kan innehålla flera aktiviteter med olika datum
och platser. 

 
Eventhanteringen är mallstyrd, och mallarna
kan förutom layout för webbplatsen även
innehålla förslag på lämpliga texter,
anmälningsformulär, utvärderingsformulär, e-
postmallar för inbjudan, anmälningsbekräftelse
och inbjudan att fylla i utvärderingen.
 
När man lagt upp ett event anger man ett
datum för när inbjudan ska skickas ut och väljer
mottagare från t.ex. kontaktdatabasen. Systemet
innehåller också en påminnelsefunktion för
mottagare som inte svarat på inbjudan.
 
I systemet kan man se vilka peroner som anmält
att de kommer, vilka som tackat nej och vilka
som ännu inte svarat. Man kan även lägga till
deltagare manuellt. Dagen före en aktivitet kan
systemet automatiskt skicka ut en påminnelse
till dem som anmält sig.
 
Efter aktiviteten kan man markera vilka
personer som närvarade och skicka ut en
inbjudan att svara på utvärderingsfrågor.
Resultatet av utvärderingen kan visas uppdelat
på respektive aktivitet.


