
SamLogic 

MultiMailer 2013 
 

- skapar och skickar ut personliga nyhetsbrev via e-post 
 

  
 
MultiMailer 2013 släpps snart och kommer att innehålla en mängd nyheter och förbättringar. Här 
nedan listar vi upp några av dessa: 
 
 Ny kraftfull molnbaserad HTML-editor som komplement till den befintliga editorn. Gör det möjligt att 

skapa och redigera nyhetsbrev via en webbläsare. Företag som IBM, Adobe och Oracle använder den 
redan, så det är en väl testad och stabil editor. Läs mer på baksidan. 

 

 Kan samverka med High Impact EMail 5, ett program som kan skapa professionella 
nyhetsbrevsmallar. Levereras med över 1000 färdiga temamallar för nyhetsbrev. 

 

 Ny uppladdningsfunktion för kopior av nyhetsbrev till Internet. Inga inställningar behövs utan det är 
bara att "trycka på knappen" och nyhetsbrevet laddas upp och publiceras på Internet. 

 

 Stöd för molntjänsterna Dropbox och Skydrive. Gör det möjligt att på ett enkelt sätt använda och 
redigera nyhetsbrev, mailinglistor, spärrlistor och statistikdata på olika datorer. 

 

 Direktkoppling till Twitter. Information om nyhetsbrev kan publiceras direkt på Twitter från MultiMailer. 
 

 Nya förbättrade servrar som klarar högre trafik för hantering av nyhetsbrevsstatistik 
och e-poststudsar. De nya servrarna skyddas av Norton Secured Seal vilket även 
ger bättre framkomlighet vid leverans av nyhetsbrev. 

 

 Uppdaterad version av bildkonverteringsprogrammet SamLogic Image Resizer, som optimerar bilder 
för nyhetsbrev, och webbsidor medföljer. Läs mer om programmet på baksidan. 

 

 Förbättrad hantering av statistik. Bl a kan nu statistik för öppningar per dag och klockslag redovisas, 
både i diagramform och i Excel-rapporter. Och diagram kan nu visas direkt i fliken Statistik. 

 

 Det är nu möjligt att filtrera utskick i listan i fliken Statistik efter datum och namn på nyhetsbrev, 
mailinglista eller kampanj. Är användbart i samband med exporter eller jämförelser. 

 

 Hantering av e-poststudsar har förbättrats. Känner igen fler typer av studsar nu. 
  

 Ny informationsflik. Ger enkel tillgång till hjälp, tips, filmer, artiklar samt status för nyhetsbrevstjänster. 

 

 
SamLogic, Box 102, 135 23 TYRESÖ   Tel: 08-531 83 900   E-post: info@samlogic.com 

Ny! 

 

Förbättrad hantering av 
nyhetsbrevstatistik ! 



 

Tjänster och mer information 
 
 

SamLogic MultiMailer E-postserver - Ökar chansen att dina nyhetsbrev kommer fram 
 

Den stora mängden skräppost har gjort att olika anti-spamfilter som används för att klassa 
nyhetsbrev som skräppost blivit allt striktare, vilket medför att nyhetsbrev ofta hamnar i 
skräppostmappen eller så kommer de inte fram alls. Dessutom har Internetoperatörernas och 
webbhotellens gränser sänks för hur många e-postmeddelanden man får skicka per tidsenhet, 
vilket kan ge felmeddelanden och avbrutna e-postutskick.  
 

För att lösa dessa problem så kan du som användare av MultiMailer använda en fristående 
SMTP-server för att göra dina e-postutskick. Detta ger många fördelar och löser flera problem: 
   

 Minskad risk för spamklassning - Ökar chansen att dina nyhetsbrev kommer fram.  
 Flexibla utskicksgränser - Du bestämmer själv hur många nyhetsbrev du vill skicka ut per månad. 
 Oberoende av SMTP-server - Lättare att göra e-postutskick från olika datorer. 
 Enkel installation och konfigurering - Du slipper göra krångliga inställningar utan allt sköts automatiskt. 
 Billigt och prisvärt - E-postservertjänsten ingår i MultiMailer 2013 (utskicksgräns 5000mail/månad). 
  

 
 

Ny molnbaserad HTML-editor 
 

Med MultiMailers nya kraftfulla molnbaserade (webbaserade) HTML-editor kan 
nyhetsbrev skapas och redigeras via en webbläsare från vilken dator som 
helst. Den nya molnbaserade HTML-editorn bygger på kod från CKEditor, som 
är en beprövad HTML-editor som används av stora företag som t.ex IBM, 
Adobe och Oracle. Editorn har funnits i över 10 år och är väl testad och väldigt 
stabil. Några egenskaper som editorn har är: 
  

 Skapar HTML-kod som är anpassad för e-post 
 Skapar nyhetsbrev som visas korrekt i olika e-postklienter 
 Hanterar teckensnitt väldigt bra, bättre än dagens inbyggda editor  
 Kan filtrera text som klistras in från MS Word så att det passar e-post 
 Är lätt att använda och har ett svenskt användargränssnitt  
 

 
 

SamLogic Support och uppdateringsavtal - Garanterar dig alltid hjälp och de senaste uppdateringarna 
 

Med SamLogic Support- och uppdateringsavtal får du tillgång till bland annat följande:  
  

 Fria uppdateringar på SamLogic MultiMailer 2013 
 Uppdateringar levererade direkt via Internet och på CD 
 Rätt till support via telefon och e-post 

   

 
 

SamLogic Image Resizer - Optimerar bilder för nyhetsbrev 
 

Med programmet SamLogic Image Resizer kan du konvertera och 
optimera bilder så att de blir bättre anpassade för användning till 
nyhetsbrev, webbsidor, bloggar, och program. Bl a kan du: 
  

 Konvertera bilder mellan olika format (JPEG, PNG, TIFF, BMP etc.) 
 Ändra bilders upplösning så att de blir optimerade för bildskärmar 
 Minska bredd & höjd på bilder så att de blir anpassade för Internet 
 Minska filstorleken - ger mindre nyhetsbrev och snabbare utskick 
 Ändra bilders färgsystem från CMYK (som används vid tryck) till RGB (som används på bildskärmar) 
 

Om fotografier ska ingå i nyhetsbreven så kan programmet ge bilderna rätt storlek och justera bildernas upplösning 
så att de blir bättre anpassade för bildskärmar. Om bildernas upplösning, bredd och höjd minskas så kommer 
nyhetsbreven att öppnas fortare hos mottagarna. Allt detta kan ske utan att kvaliteten påverkas. 
  

 

 

För mer information, besök: www.samlogic.com 
 


