راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار Sender

روش ﮐﺎر ﺑﺎ : Sender
ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﻤﺎ وارد ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﻨﺪر ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ از ﻣﻨﻮی ﺳﻤﺖ ﭼﭗ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ وارد ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯿﺸﻮد.

: Dashboard
در اوﻟﯿﻦ  dashboardرا
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ
ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﻧﺠﺎم داده ﺷﺪه را ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﻋﻢ از آﺧﺮﯾﻦ
ﮐﻤﭙﯿﻨﯽ ﮐﻪ ارﺳﺎل ﮐﺮده اﯾﺪ و
ﯾﺎ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎ  .در اﯾﻦ
ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻢ ﮐﻤﭙﯿﻦ
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻟﯿﺴﺖ
اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﻪ روز
رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ .

: Account
دوﻣﯿﻦ ﻣﻮرد  accountاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ ی  editو  new userرا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ی  editﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت وارد ﺷﺪه در ﺳﯿﺴﺘﻢ را وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی
ﮔﺰﯾﻨﻪ ی  new userﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻋﻮت ﮐﻨﯿﺪ.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺑﺮ روی  Submitﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .

: Campaign
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﻮرد campaign
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را
ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﺪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻢ از ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی آﻣﺎده
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺪ
ﻫﺎی  htmlﮐﻤﭙﯿﻦ ﺧﻮد را
ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی  create a campaignﺻﻔﺤﻪ ی زﯾﺮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﺪ :
 -1ﺑﺮای ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺧﻮد ﯾﮏ ﻧﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .
 -2ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﭙﯿﻦ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .
 -3ﻧﺎم ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ) (Accountﯾﺎ ﻧﺎم ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪه را وارد ﮐﻨﯿﺪ .
-4در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﯾﮏ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ی ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ  .درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻤﯿﻞ اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ
ﮐﻤﭙﯿﻦ ارﺳﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﭘﺎﺳﺨﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻠﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل info@yourdomain.com :
 -5در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ زدن ﺗﯿﮏ اول ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﮔﻮﮔﻞ آﻧﺎﻟﯿﺘﯿﮑﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و در ﻗﺴﻤﺖ دوم اﮔﺮ
ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﯽ ﮐﻪ ارﺳﺎل ﮐﺮده اﯾﺪ را ﺑﺎز ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺠﺪد ﺑﺮا ی آن ﻫﺎ ارﺳﺎل را
اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﺪ
 -6و در ﻧﻬﺎﯾﺖ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ی  save & continueﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮑﯽ از ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی آﻣﺎده را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ

در اﻧﺘﻬﺎی ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺪ ) htmlدر ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ( آن را وارد ﮐﻨﯿﺪ .

ﺑﻌﺪ از ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ی  save & continueرا ﺑﺰﻧﯿﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮔﺮوه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻤﯿﻠﺘﺎن
را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ  .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺰﯾﻨﻪ :
 -1ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺴﺘﯽ ﮐﻤﭙﯿﻦ را ﺑﺮای ﺧﻮد ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ .
 -2از ﮐﻤﭙﯿﻨﺘﺎن ﯾﮏ ﮐﭙﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ .
 -3ﺑﺎ زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﮐﻤﭙﯿﻦ را ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ .
 -4ﮐﻤﭙﯿﻦ را ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ .

:Subscribers
ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻣﻮرد  subscribersاﺳﺖ  .ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ی  create a listﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﯿﻠﺘﺎن
را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ .

در اﻧﺘﻬﺎ ﻧﺎم ﻟﯿﺴﺖ ﺟﺪﯾﺪ را وارد ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮ روی  Saveﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .

ﺑﻌﺪ از اﯾﺠﺎد ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی ﺷﻤﺎره  ١در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﺑﺎ ﮐﭙﯽ و ﺟﺎﮔﺬاری ) (Passاﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎی
ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﯿﺪ  .ﯾﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ از داﺧﻞ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻤﺎره  3در ﺗﺼﻮﯾﺮ  ،اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎی
ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﯿﺪ  .و در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎره  2روی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺧﻮد را داﻧﻠﻮد و ﺳﭙﺲ
اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎﯾﺘﺎن را در آن ﻫﺎ ﺟﺎﮔﺬاری ) (Passﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎ وارد ﮐﻨﯿﺪ .

: Report
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺰﯾﻨﻪ ی  reportﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ﺧﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .

: Automation
ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻣﻮرد  Automationاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی create your first work flow
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎی آﻣﺎده ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺧﻮد ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ .
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮑﯽ از ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی اﻣﺎده را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ی
 subscriber is added to a listﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎر ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای
ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ در ﻗﺴﻤﺖ
ﺷﻤﺎره :
 -1ﻧﺎم ورک ﻓﻠﻮرا وارد
ﮐﻨﯿﺪ.
 -2اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ارﺳﺎل
ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﮐﻪ در ﭼﻪ
ﺣﺎﻟﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .
-3اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﮐﺪام ﮔﺮوه ارﺳﺎل اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد .

و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮ روی  saveﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .

