MailPlus-connector voor Exact Synergy
Koppel uw MailPlus marketingapplicatie aan Exact Synergy!

Eenvoudig uw e-mailing versturen naar de juiste doelgroep

Met de e-mail marketingapplicatie van MailPlus kunt u snel en eenvoudig
mailings versturen naar uw relaties. MailPlus is zeer gebruiksvriendelijk en
werkt geheel via het internet.
De MailPlus-connector voor Exact Synergy zorgt voor automatische
synchronisatie van contactgegevens waarmee u binnen MailPlus uw mailing
kan genereren. U kunt zelf instellen welke CRM gegevens u “meeneemt”
naar MailPlus.
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De MailPlus producten worden
geleverd via een netwerk
van partners. De filosofie
achter elk product is dat het
compleet,
gebruiksvriendelijk
en betrouwbaar moet zijn.
MailPlus heeft het doel om online
marketing voor elke organisatie
mogelijk te maken.

ontwikkeld voor de e-mail marketingapplicatie MailPlus en Exact Synergy.
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voor het midden en topsegment.
Het product is van Nederlandse
bodem en wordt door een
groot team van toegewijde
medewerkers ontwikkeld.

MailPlus en Optimizers hebben hun krachten gebundeld en een koppeling
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MailPlus
is
de
meest
gebruikte professionele e-mail
marketingapplicatie in Nederland
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MailPlus Mailer

MailPlus producten
MailPlus Mailer
Verstuur zelf, op eenvoudige wijze,

Met MailPlus Mailer maakt u zelf professionele e-mails, sms-berichten en

professionele e-mail nieuwsbrieven

webpagina’s. Want professionele communicatie draait niet alléén om e-mail.

met

Juist de mogelijkheid om via verschillende kanalen te communiceren, maakt

de

gebruiksvriendelijke

en

betrouwbare webapplicatie MailPlus.

MailPlus tot de keuze van veel communicatie-professionals.
bron: www.MailPlus.nl

MailPlus Feedback
Met MailPlus Feedback beschikt u
over alle mogelijkheden van MailPlus
en kunt u gebruik maken van online
enquêtes, polls en webformulieren.
MailPlus Campaigns
Met de MailPlus Campaigns heeft u de
beschikking over alle mogelijkheden
van MailPlus Feedback aangevuld met
event driven marketingcampagnes (via
e-mail en SMS) en de verrijking van

Synchronisatie
Vanuit Exact Synergy worden contactpersonen moeiteloos gesynchroniseerd
naar uw MailPlus account. Al deze gegevens worden gebundeld in een
lijst. U kunt ervoor kiezen om uw mailing naar de gehele lijst te versturen,
maar u kunt voor een mailing natuurlijk ook een selectie maken, gebaseerd
op verschillende criteria, zoals bijvoorbeeld branche, interesses, leeftijd,
woonplaats of een compleet handmatige selectie.

profielgegevens.

De connector zorgt voor echte interactie tussen MailPlus en uw Synergy
omgeving. Via workflows krijgt u inzicht in clicks van relaties en bounces
van e-mailadressen. Deze workflows zijn gekoppeld aan de bijbehorende
accountmanager. Zelfs het bijwerken van relatiegegevens gebeurt
automatisch na het goedkeuren van een workflow door de accountmanager.
Wil een relatie geen mail meer ontvangen, dan zal dit veld binnen Exact
Synergy automatisch worden bijgewerkt.

Technische eisen
De MailPlus connector is geschikt voor zowel Synergy Enterprise als Synergy
Classic. Microsoft .NET Framework 4.0 is vereist.

Nieuwsgierig naar de koppeling met de mogelijkheden van MailPlus?
Neem dan contact met ons op via info@optimizers.nl
of met uw contactpersoon.

Voor meer informatie:

www.optimizers.nl
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