EpostaGonder V1.4 KULLANIM KLAVUZU
GRUP OLUŞTURMAK
Programın açılış ekranındaki “Grup Oluştur” düğmesi ile yeni email grubumuzu
oluşturuyoruz.

GRUBA EMAIL ADRESLERİNİ YÜKLEMEK
Email adreslerini yüklemek istediğimiz grup ismini seçerek(tek tıklama) “Dosyadan
Kişileri Yükle” düğmesine basıyoruz.
“Adres Yükleme Formatları” ekranında tüklemek istediğimiz email listemizin özelliğini
seçiyoruz.
TXT formatında, alt alta yazılmış email adresleri formatındaki dosyaları yüklemek
için kullanılır.
CSV formatında, yanyana virgülle ayrılmış email adresleri formatındaki dosyaları
yüklemek için kullanılır.
Dilersek alt kısımdaki filtreleme özelliklerini kullanabiliriz. Örneğin tüm listeyi
seçtiğimiz grubumuza aktarabilir; Sadece Hotmail, Gmail, Yahoo, Mynet email
adreslerini veya email uzantıları com.tr, net.tr, org.tr email adreslerini yükleyebiliriz.
Yükleme işleminde aynı email adreslerini teke düşürerek, geçersiz ve yanlış yazılan
email adreslerinide otomatik olarak filtrelemekte, listenize bu tip email adreslerini
yüklememektedir.

SUNUCU AYARLARI
Email gönderilerimizi yapabilmemiz için “Sunucu” ayarlarını yapmamız
gerekmektedir.
SMTP ve DNS seçelerinden birini seçerek email gönderimlerinizi
gerçekleştirebilirsiniz.
SMTP ile Gönderim seçeneğiyle; Gmail,Hotmail,Yahoo,Mynet email adresleriniz
üzerinden gönderiler yapabilirsiniz. Gönderen ismi ve gönderen emailini “Gönderici”
kısmı ile istediğiniz isim ve email adresi ile gönderim yapabilirsiniz. Diğer bir
seçenek olan “Kendi SMTP Ayarlarım” ile sitenize ait email adresi (POP3) ile de
gönderim gerçekleştirmeniz mümkündür.
DNS ile Gönderim seçeneğiyle; Kullanımış olduğunuz mevcut IP numaranız
üzerinden herhangi bir email kullanıcı adı ve şifresi gerekmeden gönderebilirsiniz.
Sadece DNS ile Gönderim seçeneğini seçerek “Tamam” demeniz yeterlidir.
DNS ile gönderim seçeneğinin çalışması için kullanmış olduğunuz internet hattınızın
25 numaralı PORT 'unun dışarıya açık olması gerekmektedir. 25 Nolu PORT açılması
ile ilgili talebinizi hizmet aldığınız internet servis sağlayıcınıza bildirerek, ücretsiz
olarak bu portunuzu açtırabilirsiniz.

GÖNDERİCİ AYARLARI
Bu kısımda gönderilerimizin hangi isim ve hangi email adresi ile gitmesini
istediğimizi belirliyoruz. İstediğimiz kadar gönderici bilgisi kayıt edebilir, gönderim
esnasından istediğimiz gönderici ile email gönderilerimizi yapabiliriz.

YASAKLI EMAIL ADRESLERİ
Gönderilerimizin gitmesini istemediğimiz email adreslerini bu kısma ister tek tek,
istenirse de toplu olarak dosyadan yükleyebilir. Çoklu yüklemelerde dosya formatı
TXT olmalıdır. Bu kısma eklenen yasaklı email adresleri tüm gruplarımızı
etkilemektedir.

SOHBET
Sohbet alanını kullanabilmemiz için bir RUMUZ belirlememiz gerekmektedir.
Seçtiğinizi rumuzunuzu değiştiremeyeceğinizi gözönüne alarak dikkatli giriş
yapmalısınız. Rumuzunuzu yazdıktan ve “Uygula” dedikten sonra değiştirme şansınız
bulunmamaktadır. Aykırı rumuz kullanan kullanıcılar sistemden engellenecek ve
sohbet bölümünü bir daha kullanamayacaklardır.Lütfen kurallara uygun rumuz
seçimi yapınız.

GOOGLE ANALYTICS
Google hesap ayarlarınızdan aldığınız Google Analytics kodunuzu uygulamanız
halinde, gönderilerinizin istatistiklerini Google hesabınızla takip edebilirsiniz.
İstenirse “Yeni Mesaj” oluşturma alanında HTML kısmı ile de o gönderiye özgü takip
kodları eklenebilir.

YENİ MESAJ
Gönderilecek olan email tasarımını metin araçları veya metin araçlarında bulunan
dosya aç kısmı ile oluşturduğunuz HTML tasarımı yükleyebilirisiniz. “Kime” seçeneği
ile gönderilecek olan email grubunuzu, “Kimden” seçeneği ile de gönderilerinizi
hangi isim ve hangi email adresi ile gönderilmiş gibi görüneceğini seçebilirsiniz.

GÖNDERİM EKRANI
Gönderilerinizin durumunu bu ekran ile takip edebilirsiniz. Dilerseniz gönderimi
durdurabilir, kalanı veya gitmeyen email adreslerini daha sonra göndermeye devam
etmek üzere kayıt edebilirsiniz. “Gönderim tamamlanınca bilgisayarı kapat” seçeneği
ile gönderiniz tamamlandığında bilgisayarınız otomatik olarak kapanacaktır.

LİSANS ANAHTARI
Satın aldığınızda size gönderilen lisans anahtarını uygulayarak programı “Tam
Sürüm” olarak kullanabilirsiniz. Programda olacak yeni versiyon ve yeni özellik
güncelleştirmelerinden hayat boyu ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz.
Size verilen lisans anahtarı bir bilgisayarda çalışmaktadır.
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