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2.

1. Over Autorespond
  
Autorespond biedt zelfstandig ondernemers en dienstverleners een compleet aanbod van online-tools

voor e-mailmarketing en verkoop. Daarmee kun je je diensten en producten via internet promoten en

verkopen, direct laten betalen en upsellen. 
 
We weten het: je hebt weinig tijd en waarschijnlijk ook geen behoefte om een dik handboek door te

lezen. Dat hoeft ook niet want het handboek is primair bedoeld als naslagwerk. Wat we sterk

aanraden is dat je wél het eerste hoofdstuk doorleest. Dat zijn twee bladzijden waarin wordt

uitgelegd wat het handboek biedt en hoe je het gebruikt.
  
1.1. Functionaliteit  
Autorespond is opgezet rondom twee eisen:

Bedieningsgemak; Autorespond gebruikt waar mogelijk wizards om je stapsgewijs door bepaalde

taken heen te loodsen, bijvoorbeeld het opstellen van een mailing. Daarnaast bieden we een

Template editor om e-mailteksten te maken zonder dat daar technische kennis van HTML voor

nodig is. Voor de meer ervaren  gebruikers bieden we ook een HTML editor waarmee je

volledige controle krijgt op de vormgeving van de teksten.

Flexibiliteit; dit is mogelijk door generieke bouwstenen te bieden waarmee je de communicatie

met je klanten en relaties vorm geeft. Door de bouwstenen te combineren kun je veel meer gaan

doen met Autorespond dan alleen nieuwsbrieven versturen of producten verkopen.

Door alle mogelijkheden is het in het begin soms lastig om de juiste aanpak te vinden om iets te

bereiken. We hopen dat deze handleiding je daarbij kan ondersteunen.
  
1.2. Hoe dit handboek te gebruiken  
We raden aan om in ieder geval de eerste twee (korte) hoofdstukken door te lezen. 
 
Hoofdstuk 2 'Basisinformatie' geeft je in een vogelvlucht een indruk van de mogelijkheden van

Autorespond. De hoofdstukken daarna gaan dieper in op de materie. 
 
In hoofdstuk 3 'Starten met Autorespond' krijg je uitleg waarmee je snel aan de slag kan met

Autorespond. Het hoofdstuk is in feite een uitgebreide start-handleiding en beschrijft concrete stappen

om je administratie in te richten en verder vorm te geven. 
 
Hoofdstuk 4 'Dagelijks gebruik Autorespond', gaat in op veelgestelde vragen over hóe je iets voor

elkaar krijgt. Bijvoorbeeld het maken van een losse factuur, of hoe je een formulier op je website zet.

Bij dit hoofdstuk moet je zijn met concrete 'hoe-vragen'. 
 
In hoofdstuk 5 'In meer detail' worden processen en zaken in detail beschreven. 
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1.3. Veelgestelde vragen  
Autorespond is een systeem met veel mogelijkheden. Dat is natuurlijk fijn maar de keerzijde is dat de

bediening ingewikkelder wordt. Vergelijk het met het besturen van een botsautootje met alleen één

pedaal om te rijden of te stoppen. Als je vervolgens in de bestuurdersstoel van een formule-1 auto zit,

moet je opeens op veel meer metertjes letten, en weten waar de verschillende pedalen zitten en waar

ze voor dienen. 
 
Begin je net met Autorespond, maak dan gebruik van de hulp die het programma biedt:

kijk op het Home scherm bij de box 'Hoe ga ik te werk als ik...'. Veelgestelde vragen worden hier

beantwoord;

via menu Home | Help en menu Home | Vraag het de helpdesk kom je respectievelijk bij de help-

pagina's uit (http://www.e-act.nl/help), of kun je direct een vraag sturen naar

support@autorespond.nl, het support-team dat de hele dag beschikbaar is om vragen te

beantwoorden;

op de openingspagina van het helpscherm zijn instructie-video's beschikbaar die je tonen hoe je

bijvoorbeeld een lijstmanager opstelt of een mailing verstuurt.

 
Deze handleiding kun je uitprinten maar ook op elk moment online bekijken via menu Home |

Handleiding. 
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2. Basisinformatie
  
2.1. De gebruikersinterface  
In de onderstaande secties behandelen we enkele algemene aspecten van het gebruikersinterface

waarin je werkt.
  
2.1.1. De browser back-knop  
Met Autorespond beheer je je administratie via een web-applicatie. Het is daarom belangrijk dat je

nooit op de back-button van de browser klikt want dan verlaat je de applicatie en moet je opnieuw

inloggen en ben je je wijzigingen kwijt als je die nog niet had bewaard! 
Om je hier tegen te beschermen, is in Autorespond een controle ingebouwd die detecteert als er op de

back-button wordt geklikt en dan een waarschuwing geeft.
  
2.1.2. Inloggen en nieuwe versies  
Autorespond brengt regelmatig nieuwe versies uit van het programma. Het kan daarom voorkomen

dat je bij de inlogpagina een melding krijgt dat er een nieuwe versie beschikbaar is en je de browser-

cache moet verversen. Dit is nodig omdat er een kopie van het programma in de browser wordt

bewaard en deze kopie moet worden vervangen door de nieuwe versie. 
 
Volg de aanwijzingen op http://www.e-act.nl/adm/pages/help.html om de browser-cache te verversen

en laad de pagina opnieuw (refresh-knop in je browser).
  
2.1.3. Home pagina  
Eenmaal ingelogd vind je op de home-pagina onderin de aantallen relaties en bouncers (e-mails die

niet verstuurd konden worden) in je administratie. Als je ook de shoppingcart-module hebt, zie je

tevens de gemaakte omzet op die dag, het aantal klanten en affiliates. Rechts zie je de meest recente

gebeurtenissen. Klik op een item om direct alle details te zien van de betreffende relatie.
  
2.1.4. Recente acties  
Via menu Home | Recente acties kun je direct terugkeren naar een relatie, e-mailtekst, lijstmanager of

product dat je reeds eerder had geopend.
  
2.1.5. Lijsten  
Veel schermen bevatten lijsten met bovenin een zoekgedeelte: 
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4.

Kies daar in het linker veld op welk gegeven je wilt zoeken en geef of selecteer in het rechter veld een

waarde. Klik vervolgens op het vergrootglas-ikoon om de gegevens op te halen. Door te klikken op

het kruisje maak je het zoekveld leeg en worden alle rijen van de lijst opgehaald. Als je met de muis

over de rijen beweegt, verschijnt er uiterst rechts bij de betreffende rij een aantal ikonen (in de kolom

'Acties'): 
 

 
Klik op een ikoon om de betreffende rij te wijzigen, verwijderen, etc.
  
2.1.6. Help binnen de applicatie  
Via het Home menu heb je toegang tot alle help-pagina's en kun je direct een vraag aan de helpdesk

stellen. 
Op de meeste schermen staan de volgende vraagtekentjes: . Klik daarop en je krijgt een korte

toelichting op het betreffende onderdeel.
  
2.1.7. Menu of kolomtitels gedeeltelijk zichtbaar?  
In sommige browsers kan het een enkele keer voorkomen dat het menu niet goed zichtbaar is of dat

een bepaald gebruikersinterface-element niet goed verschijnt. In die gevallen kun je het beste de

browser-cache leegmaken en de applicatie opnieuw starten. Hoe dit gaat werd reeds beschreven in

sectie 2.1.2.
  
2.2. HTML en template editors  
2.2.1. Teksten beheren  
In Autorespond kennen we vier soorten teksten:

E-mailtekst: dit is de inhoud van een nieuwsbrief of ander bericht dat je via e-mail wilt versturen

Content-item: dit is een los stukje tekst dat je eenmalig maakt en vervolgens integreert in

meerdere e-mails, bijvoorbeeld de gegevens van je bedrijf, die je dan in elke e-mail kunt laten

terugkomen

Landingspagina, dit is een web-pagina met een eigen, unieke URL die je kan gebruiken om

bijvoorbeeld een aanmeldformulier op te zetten.

Bevestigingspagina, dit is een pagina die wordt gebruikt om bijvoorbeeld een bevestiging van een

aanmelding te tonen

Al deze teksten kun je wijzigen met de HTML Editor. Dit is een tekstverwerker (&agrave; la MS

Word) waarmee je HTML-teksten kunt schrijven en opmaken zonder verstand van HTML te hebben. 
 
Speciaal voor de e-mailteksten is er de Template Editor. Dit is een editor waarmee je een van onze

templates (voorbeeld-layouts) kunt aanpassen aan je eigen wensen. De reden dat we een aparte
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template editor aanbieden voor e-mailteksten is dat e-mailprogramma's zoals bijvoorbeeld Outlook,

Yahoo of Gmail, niet allemaal even goed omgaan met de onderliggende HTML-code van de e-

mailtekst. Door de Template Editor te gebruiken hoef je je hierover geen zorgen te maken en kun je je

concentreren op de inhoud. 
  
2.2.2. De HTML Editor  
Hieronder zie je een plaatje van het bovenste gedeelte van de HTML editor. Enkele knoppen zijn

groen gekaderd en worden onder toegelicht. 
 

 
Gebruik deze knop om een plaatje in te voegen. Je kunt ook plaatjes uploaden vanaf je PC

De macro-knop gebruik je om macro's toe te voegen in de tekst. Hierdoor kun je je tekst

personaliseren en snel links toevoegen voor bijvoorbeeld Twitter, Facebook, en aan- en

afmelden. Lees in sectie 5.16 over wat je met macro's allemaal kunt doen.

Gebruik deze knop om alle wijzigingen te bewaren en verder te werken.

Gebruik deze knop om alle wijzigingen te bewaren en de e-mail af te sluiten.

Gebruik deze knop om alleen tekstuele wijzigingen te bewaren en de editor te sluiten. Let op: je

moet vervolgens nogmaals op Bewaren klikken om alle wijzigingen ook daadwerkelijk naar de

achterliggende database weg te schrijven.
  
2.2.3. De Template Editor  
Hieronder zie je een plaatje van de Template Editor. Enkele onderdelen zijn groen gekaderd en

worden onder toegelicht. De groen gekaderde knoppen verschijnen vanzelf als je met de muis over het

betreffende onderdeel heen beweegt. 
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Deze knop gebruik je om plaatjes in te voegen, te wijzigen of te bewerken.

Via de 'bewerk' knop kun je het getoonde plaatje bewerken in PIXLR. Dit is een online

programma om plaatjes aan te passen.

Je kunt tekstblokken binnen de tekst (artikelen genoemd) verwijderen of wijzigen via deze knop

of die ernaast.

Als je op 'wijzig' klikt, opent een kleine HTML-editor waarin je de tekst kunt aanpassen.

Nieuwe tekstblokken voeg je in door op deze knop te klikken.

Aan de rechterkant kun je algemene instellingen wijzigen en zo de 'look and feel' naar believen

aanpassen.
  
2.3. Lijstmanagers  
2.3.1. Wat is een lijstmanager?  
Lijstmanagers vormen het hart van Autorespond. Ze zorgen voor een geautomatiseerd verloop van de

communicatie tussen jou en je relaties. Lijstmanagers kun je gebruiken voor het beheren van je

nieuwsbrief-lezers, het geven van e-courses, het afhandelen van enquetes, het beantwoorden van

reserveringen of het afhandelen van verzoeken om informatie.
  
2.3.2. Hoe werkt een lijstmanager?  
Denk aan een lijstmanager als een robot die een bepaalde taak uitvoert. Hieronder wordt de globale

werking geschetst. 

Autorespond Handleiding pagina 16 van 123

© 2013 hoofdstuk 2. Basisinformatie



1.

2.

3.

4.

5.

 
De eerste stap vindt plaats op de browser van je bezoeker die een formulier op jouw site heeft

ingevuld en op de 'Versturen' knop klikt. De lijstmanager die 'luistert' naar dit formulier wordt nu

geactiveerd. Een formulier kan bijvoorbeeld een aanmelding zijn voor een nieuwsbrief, of een

inschrijving voor een cursus of een bestelling van een produkt.

Indien mogelijk worden de gegevens op het formulier gematcht met een bestaande relatie. Als die

relatie nog niet in de database bestaat wordt een nieuw relatie-record aangemaakt. Afhankelijk

van de gedefinieerde actie worden één of meerdere klantgegevens gewijzigd.

De relatie krijgt direct een terugmelding: in zijn browser wordt een popupvenster geopend met

een door jou gedefinieerde melding (bijvoorbeeld 'Dank u wel voor uw aanvraag').

Bovendien wordt automatisch een door jou van te voren gedefinieerde e-mail gestuurd naar de

relatie. Als je dat wilt kun je ook een tweede, derde, tiende e-mail definieren die automatisch na

een vooraf bepaald aantal dagen wordt verstuurd.

Daarnaast wordt, als je dat wilt, naar jezelf een e-mailnotificatie gestuurd zodat je direct op de

hoogte bent van de actie van deze relatie. Ook wordt de actie gelogd en toegevoegd aan het

relatie-dossier.
  
2.3.3. Verder lezen  
Meer informatie over lijstmanagers kun je vinden in de sectie over het aanmaken van een nieuwe

lijstmanager (sectie 3.5), of in de sectie over follow-up e-mails.
  
2.4. Statistieken en overzichten  
2.4.1. Mailing statistieken  
Van elke mailing die je doet wordt gemeten hoeveel e-mails zijn verstuurd en hoeveel er zijn

ontvangen of gebounced ('afgeketst' door de ontvanger). Vervolgens wordt gekeken of en wanneer

een e-mail is geopend en of er links zijn geklikt. In dat laatste geval wordt nog onderscheid gemaakt

tussen gewone links en 'sociale media' kliks (Twitter, Facebook of LinkedIn). Van al deze gegevens
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zijn statistieken beschikbaar via menu Acties | Mailings. Klik bij de betreffende mailing op het

statistiek ( ) ikoon in de meest rechter kolom. 
 
Je kunt alle gebeurtenissen ook in tabel-vorm bekijken of ze exporteren naar Excel. Daarnaast vind je

de gegevens ook weer terug op de relatie-pagina (tab-blad 'Gebeurtenissen') van de betreffende

relatie. 
 
Let op: Het kan voorkomen dat in het overzicht het aantal ingeplande e-mails kleiner is dan wat je

tijdens het inplannen vermeld zag! Dit komt omdat tijdens het uitvoeren van de mailing alle relaties

over zijn geslagen die hebben aangegeven dat ze geen e-mails wensen te ontvangen. 
 

 
 
Behalve deze algemene statistieken van een mailing kun je bijvoorbeeld ook zien op welke tijdstippen

van de dag de mail het meest is gelezen. Deze en andere overzichten kun je selecteren in het vak links

bovenaan onder het kopje 'Mailingen'. Kies daar een optie en klik vervolgens op de knop 'Toon'

onderaan om de bijbehorende gegevens op te vragen.
  
2.4.2. Lijstmanager statistieken  
Via menu Acties | Lijstmanagers kun je van een lijstmanager ook de statistieken opvragen door op het

 icoon te klikken. Klik vervolgens op Aan en afmeldingen , en je krijgt een plaatje zoals

hieronder te zien. 
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Deze grafiek toont de groei van je lijst en geeft met groene en rode stippen aan op welke momenten in

de tijd er aan- of afmeldingen zijn geweest. Je kunt bovendien inzoomen in de grafiek door met de

muis een bepaald gebied in de grafiek te selecteren. 
Net als bij de mailings kun je ook hier extra overzichten opvragen door een optie te kiezen onder het

kopje 'Lijstmanagers' in het vak links bovenaan. Klik vervolgens op de knop 'Toon' onderaan om de

nieuwe grafiek te tonen. 
 
Deze statistieken (en de mailing-statistieken) zijn overigens ook op te vragen via menu Acties |

Dashboard. In dat geval kies je of een of meerdere lijstmanagers of mailings via de selectievelden aan

de linkerkant.
  
2.4.3. Uitstaande acties (ingeplande e-mails)  
Wil je snel overzicht over wat er aan acties uitstaat voor een bepaalde relatie, of voor een

lijstmanager? Klik dan op menu-optie Acties | Bekijk followup e-mails. Je kan hier filteren op

specifieke lijstmanagers, e-mailadressen of e-mailteksten. Klik vervolgens op de 'Zoek' knop

rechtsboven om de resultaten te tonen. 
 
Ben je op zoek naar e-mails die zijn ingepland om in de toekomst verstuurd te gaan worden? Kies dan

in het Periode veld voor de optie 'vanaf vandaag'. Wil je daarentegen weten welke e-mail reeds zijn

verstuurd, dan kies je voor de optie 'tot vandaag'. 
 
Let op: je krijgt hier alleen ingeplande followup e-mails te zien, en geen e-mails in het kader van een

ingeplande mailing!
  
2.4.4. Shoppingcart statistieken
Via menu Shop | Overzichten en lijsten | Dashboard kun je een grafisch overzicht krijgen van
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gemaakte omzet, verkochte producten, lopende abonnementen en affiliates. 
 

 
 
Bovenstaande overzicht toont de omzet en het aantal aangemaakte facturen van de laatste 12

maanden. Je kunt andere overzichten selecteren in het vak links bovenaan. Je kunt bovendien filters

definieren door een bepaalde periode te kiezen, of alleen bepaalde producten of affiliates te selecteren.

Deze filters stel je in bij de selectie-velden aan de linker kant. 
  
2.4.5. Shoppingcart overzichten  
Wil je je omzet weten over een bepaalde periode? Of moet je BTW kwartaal-aangifte doen? Al deze

gegevens zijn opvraagbaar in Autorespond. Ga naar menu Shop | Overzichten en lijsten| Lijsten. Je

kunt hier opvragen:

Omzet per periode

Binnengekomen betalingen per periode

Uitgestuurde facturen per periode (filterbaar: creditfacturen, btw-verlegd, vervallen)

Downloads van transacties of facturen als 1 gebundelde PDF voor de boekhouder

 
  
2.5. Website-integratie  
2.5.1. Hoe werkt Autorespond samen met jouw website?  
Het onderstaande plaatje toont hoe jij, jouw site, de Autorespond applicatie en een bezoeker van jouw

site (de 'relatie' in de tekening) zich tot elkaar verhouden. De genummerde pijlen worden hieronder

toegelicht. 
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1.

2.

3.

4.

Op de Autorespond servermachines staat een database die op slot zit en waar alleen jij bij kan.

Hier bevindt zich de administratie waarop jij inlogt en waar je je relaties, e-mailteksten,

lijstmanagers, etc beheert.

De formulieren die je hebt gemaakt als onderdeel van je lijstmanager(s) moet je eenmalig

overzetten op je site.

Vanaf dat moment kan elke bezoeker (een potentiele nieuwe relatie in jouw administratie) het

formulier op jouw site invullen.

Als hij dat heeft gedaan, worden de gegevens vanuit zijn browser doorgestuurd naar de

Autorespond database en zie jij in je administratie dat iemand het formulier heeft ingevuld.
  
2.5.2. Beveiliging  
De servers van Autorespond staan in verschillende beveiligde locaties in de randstad. De faciliteiten

worden geleverd door verschillende providers en alle apparatuur is redundant uitgevoerd waardoor de

kans op storingen miniem is. 
 
Alle data wordt "versleuteld" (encrypted) verstuurd en opgehaald door gebruik van een zogenaamde

SSL (Secure Sockets Layer) verbinding. Je kunt dit zien als een tunnel tussen jouw browser en onze

servers zodat niemand ongevraagd kan meekijken of gegevens kan aftappen. Dit zelfde principe wordt

gebruikt als een klant een betaling verricht via onze shoppingcart.
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3. Starten met Autorespond
  
3.1. Inleiding  
Dit hoofdstuk beschrijft hoe je snel aan de slag kan in je nieuwe Autorespond administratie. 
We hebben de inrichting in een aantal stappen onderverdeeld zodat je goed overzicht kan houden. Je

kunt elke stap afzonderlijk doen dus je hoeft niet bang te zijn dat je uren bezig bent.
  
3.2. Stap 1: Initiele inrichting administratie  
3.2.1. Algemene instellingen  
Je gaat eerst wat algemene zaken in je administratie aanpassen aan je eigen voorkeuren. 
Ga naar menu Instellingen | Administratie instellingen. 
 
Controleer de gegevens in de eerste tab Administratie en vul ze zo nodig aan. 
 
Let op: het land van vestiging is van belang als je de shoppingcart gebruikt in verband met BTW

regels. 
 
Controleer ook de tab E-mail en aan/afmelden. Wanneer er bijvoorbeeld geen voornaam van de relatie

bekend is aan wie je een e-mail hebt gestuurd, wordt bij gebruik van de personalisatie macro

{relation.firstName} standaard 'lezer' gekozen. Er komt dan bijvoorbeeld 'beste lezer' te staan als

aanhef. Bij default voornaam op dit tabblad kun je hiervoor een ander woord kiezen. Klik op de

vraagtekens voor verdere uitleg over de velden. 
 
In tab-blad Relatie-types kun je relatie-types beheren. Alle relaties in je systeem kun je een type

meegeven waarop je kan filteren. Je kunt hier nieuwe types aanmaken of de omschrijving wijzigen.

Op dit moment hoef je hier niets aan te passen. Wanneer je later relaties importeert of handmatig

toevoegt, wordt het mogelijk ze meteen het juiste type te geven. Deze types kun je later gebruiken als

je de gegevens van een relatie wilt wijzigen. Op de tab Algemeen in het relatie-scherm vind je deze

types terug bij het veld Relatie-type. 
Relatie-types kunnen handig zijn om een relatie te categoriseren, bijvoorbeeld als 'Lead' of

bijvoorbeeld 'Cursist'. 
 
Shoppingcart gebruikers, let op: het systeem ziet een relatie pas als 'klant' als die status is

ingevuld in het tab-blad Klantgegevens binnen het relatiescherm! Het is dus NIET genoeg om

een relatie-type 'klant' of 'Customer' voor die relatie op te geven. 
 
In tab-blad Abonnement vind je gegevens over jouw lopende abonnement bij Autorespond, inclusief

alle facturen die in de loop der tijd zijn verstuurd en de datum waarop ze zijn betaald. 
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3.2.2. Sociale media  
Hier kun je je sociale media accounts opgeven. Deze accounts worden gebruikt door macro's in je e-

mailteksten. 
Heb je een account bij Twitter, LinkedIn of Facebook, dan kun je hier het bijbehorende userid of

accountnaam invullen. Klik op de vraagtekens bij de velden voor informatie over wat je precies moet

invullen. 
  
3.2.3. Gebruikersbeheer  
Via menu Instellingen | Gebruikers kun je extra gebruikers toegang geven tot je administratie. Dit is

handig als je met meerdere mensen tegelijk in de administratie wilt kunnen werken, of als je gebruik

maakt van diensten van een Virtual Assistent die zelfstandig toegang moet hebben tot je administratie. 
Je kunt aan elke gebruiker bepaalde rechten toekennen:

de mogelijkheid om andere gebruikers te beheren

inzage in financiele gegevenms (indien de Shoppingcart-functionaliteit wordt gebruikt)

(tijdelijke) ontzegging van toegang tot het systeem

 
  
3.3. Stap 2: standaard-teksten aanpassen  
3.3.1. Wat zijn standaard teksten?  
Onder standaard teksten verstaan we algemene teksten die gebruikt worden in de communicatie met

relaties. Dit zijn bijvoorbeeld foutmeldingen als een formulier niet goed is ingevuld. Of de algemene

lay-out van de pagina waarin men zich kan afmelden van een nieuwsbrief. Of de e-mailtekst waarmee

een factuur naar een klant wordt verstuurd.
  
3.3.2. De teksten aanpassen  
Ga naar menu Instellingen | E-mail en schermteksten. 
 
In de linker kolom zijn alle teksten georganiseerd in een hierarchie. De eerste drie categorieën

betreffen teksten die gebruikt worden als je de shoppingcart-module gebruikt. De laatste vier

categorieën bevatten teksten die worden gebruikt door lijstmanagers. In de rechterkolom kun je de

tekst aanpassen via de knop Wijzigen... onderin. Met de knop Macro help krijg je informatie over

welke macro's je in welke teksten kan gebruiken. 
We zullen de categorieën één voor één doornemen. Alle teksten bevatten een 'default' inhoud. Je kan

die laten staan maar we raden aan om ze toch even door te kijken en eventueel aan te passen aan je

eigen 'look en feel'. Let op: informatie over de beschikbare macro's per tekst kun je in hoofdstuk 6

vinden.
  
3.3.3. Teksten in de categorie 'Bestellen'
Factuur e-mail (betaald): Dit is de e-mail met de betaalde factuur. Deze mail wordt verstuurd direct
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nadat een bestelling is geplaatst. Let op: dit geldt niet voor abonnementen. Zie daarvoor 'Notificaties,

Abonnement besteld' 
 
Bestelling klaar: Dit is de pagina die wordt getoond op het moment dat de klant een bestelling

succesvol heeft voltooid 
 
Bestelling (abonnement) klaar: Dit is de pagina die wordt getoond op het moment dat de klant een

bestelling van een abonnement succesvol heeft voltooid 
 
Factuur e-mail (onbetaald): Dit is de e-mail met de nog onbetaalde factuur. Deze mail wordt verstuurd

direct nadat een bestelling is geplaatst. Let op: dit geldt niet voor abonnementen. Zie daarvoor

'Notificaties, Abonnement besteld' 
 
Factuur e-mail (incasso): Dit is de e-mail met een factuur voor een incasso betaling. Deze mail wordt

verstuurd direct nadat een bestelling is geplaatst. 
 
Product niet beschikbaar: Dit is de tekst die wordt getoond als een product niet meer beschikbaar is

(de 'Datum beschikbaar tot' van het product ligt in het verleden, of het product is meer keren verkocht

dan het opgegeven maximum aantal).
  
3.3.4. Teksten in de categorie 'Notificaties'  
Product besteld: Op het moment dat een besteld fysiek product naar de klant wordt opgestuurd, wordt

de klant daarvan verwittigd via deze e-mail. 
 
Abonnement besteld: Als een abonnement is besteld, is dit de de factuur e-mail die de klant ontvangt

voor zowel betaalde als nog niet betaalde (bijvoorbeeld bij Overmaking) abonnementen. 
 
Aankondiging termijnfactuur: Deze e-mail wordt verstuurd 1 of 2 weken voordat een

abonnementstermijn verloopt. In de e-mail kondig je aan dat er binnenkort weer een factuur wordt

verstuurd voor de nieuwe periode.
  
3.3.5. Teksten in de categorie 'Betalen'  
Herinnering: Als een klant niet betaald heeft na x dagen na aankoop (dit geef je aan via menu

Instellingen | Facturatie), wordt deze herinneringstekst verstuurd. 
 
Periodieke factuur: De e-mail die wordt gebruikt om periodiek facturen te versturen voor een

abonnement. 
 
Factuur e-mail onderwerpregel: Dit is de onderwerpregel die wordt gebruikt voor de factuur e-mails. 
 
Resultaat betaling abonnement: Dit is de pagina die wordt getoond op het moment dat de klant een

abonnementsfactuur heeft betaald. 
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Resultaat betaling na herinnering: Dit is de pagina die wordt getoond op het moment dat de klant, bij

een herinnering of eenmalige order, een factuur heeft betaald. 
 
Creditfactuur e-mailtekst: Dit is de standaard e-mailtekst als je een creditfactuur verstuurt naar een

relatie.
  
3.3.6. Teksten in de categorie 'Nieuwsbrief'  
Nieuwsbrief: Aanmeldtekst voor nieuwsbrief die wordt getoond in de shoppingcart zodat klanten zich

bij een aankoop zich meteen kunnen aanmelden voor een nieuwsbrief.
  
3.3.7. Teksten in de categorie 'Afmeldingen'  
Afmelden - keuzeformulier: Dit is het formulier dat getoond wordt als iemand zich afmeldt. Let op:

haal de macro {unsubscribeform} niet weg! 
 
Afmelden - bevestigingsscherm: Deze pagina wordt getoond nadat het afmeld-formulier is ingevuld

en verstuurd. 
 
Bij afmelden kunnen mensen een reden opgeven. Deze reden, mits ingevuld, is zichtbaar bij de

betreffende relatie (tabblad Contacten in de relatie-pagina).
  
3.3.8. Teksten in de categorie 'Send-a-friend'  
Send-friend form: In dit scherm kan iemand het e-mailadres en naam opgeven van de vriend naar wie

hij de e-mail wil doorsturen. Let op: laat het formulier staan! 
 
Send-friend confirm: In dit scherm wordt de lezer geinformeerd dat de e-mail is doorgestuurd.
  
3.3.9. Teksten in de categorie 'Foutsituaties'  
Foutmelding teveel geklikt : Dit scherm verschijnt als iemand te snel achter elkaar op een formulier

heeft geklikt. 
 
Algemene fout: Deze melding verschijnt als er een onbekende fout is opgetreden. 
 
Foutmelding 'foute security code': Dit scherm verschijnt als iemand een foutieve veiligheids-code

(captcha-code) heeft opgegeven. 
 
Foutmelding 'onbekende admin of triggercode': Als een formulier niet kan worden verwerkt door het

systeem verschijnt deze melding. 
 
Foutmelding 'kon trigger niet laden': Als voor een formulier de bijbehorende lijstmanager niet kan
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worden gevonden verschijnt deze melding. 
 
Foutmelding 'formulier ongeldig': Deze melding is niet meer in gebruik. 
 
Foutmelding 'opt-in code klopt niet': Als er iets fout gaat bij het afhandelen van een opt-in actie,

verschijnt dit scherm. 
 
Foutmelding 'formulier mag geen twee keer': Je kan per lijstmanager aangeven of die al dan niet

eenmalig per relatie kan worden ingevuld. Als een relatie het formulier een tweede keer probeert in te

vullen verschijnt deze melding. 
 
Foutmelding 'geen email of relatienr': Voor elk formulier moet minimaal een e-mailadres of

relatienummer worden ingevuld. Als beide ontbreken volgt deze melding.
  
3.4. Stap 3: Een aanmeldformulier maken  
3.4.1. Wat is een lijstmanager?  
Lijstmanagers zorgen voor een geautomatiseerd verloop van de communicatie tussen jou en je

relaties. Lijstmanagers kun je gebruiken voor het beheren van je nieuwsbrief-lezers, het geven van e-

courses, het afhandelen van enquetes, het beantwoorden van reserveringen of het afhandelen van

verzoeken om informatie.
  
3.4.2. Een lijstmanager maken voor een nieuwsbrief  
Hoe zet ik snel een nieuwsbrief op? Lees hieronder verder hoe we in zes stappen een formulier gaan

maken voor het afhandelen van aanmeldingen met dubbel opt-in. Er wordt een groep gemaakt voor je

abonnees. Het aanmeldformulier ga je daarna op je website zetten en je gaat een test uitvoeren. 
 
Ga naar menu Acties | Nieuwe lijstmanager. Een wizard leidt je door de verschillende stappen heen. In

deze help-pagina geven we per wizard-stap aanvullende tips en achtergrond-informatie. In de stappen

zelf kun je de  icoontjes aanklikken voor informatie over de in te voeren velden.
  
3.4.3. Stap 1: Geef een naam en bepaal afhandeling  
Vul de velden in. Geef een naam, bijvoorbeeld Aanmelding nieuwsbrief. Bij het veld Betreft geef je

een omschrijving, bijvoorbeeld: 'deze lijstmanager gebruik ik voor de nieuwsbrief'. Je kunt deze

lijstmanager categoriseren door een bestaande categorie te kiezen of een nieuwe categorie in te vullen.

Het veld Stuur notificatie ook naar e-mailadres kun je desgewenst leeg laten. Wel raden we

aan alle drie de vinkjes aan te kruisen.
  
3.4.4. Stap 2: Aanmaken van het aanmeld-formulier  
Hier maak je het formulier waarmee bezoekers zich kunnen aanmelden. Het formulier ga je later op je
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website zetten. De formuliervelden Email en voornaam staan al voorgeselecteerd. Voor nieuwsbrief-

aanmeldingen is dit in principe voldoende. 
 
Gebruik je WordPress? Dan kun je het formulier als plugin toevoegen aan je WordPress site. Zie

hoofdstuk 5 voor meer uitleg over hoe je het formulier op Wordpress installeert.
  
3.4.5. Stap 3: Afhandeling formulier  
Zorg dat in ieder geval het vinkje De aanmelding moet worden bevestigd via een opt-in e-

mail is aangekruist. Opt-in betekent overigens dat men toestemming moet geven om jouw e-mail te

ontvangen. In de tab Aankondiging opt-in bepaal je de tekst die verschijnt direct nadat het formulier is

ingevuld. Die tekst bevat zoiets als "Bedankt voor je aanmelding. Je ontvangt een e-mail waarin je de

aanmelding moet bevestigen".
 

 
Bij de tab's Aankondiging opt-in en Bevestiging aanmelding kun je ook pagina's op je eigen website

gebruiken in plaats van hier teksten te definieren. Geef in dat geval de URL's op van deze pagina's. 
Het gebruiken van pagina's op je eigen website heeft het voordeel dat de gebruiker 'op de site blijft' en

geen losse bevestigingspagina's krijgt te zien.
  
3.4.6. Stap 4: Follow-up e-mails  
Als je wilt dat aanmelders direct, of enkele dagen na de aanmelding, automatisch één of meerdere e-

mails moeten ontvangen, kun je die e-mails hier inplannen. Klik vooral even op de help-icoontjes. 
 
Deze e-mails moeten wel reeds zijn aangemaakt. Dit is waarschijnlijk niet het geval omdat je pas net

begonnen bent met het inrichten van je administratie. Dat is geen probleem: je kunt altijd op een later

tijdstip de e-mails aanmaken (zie ook sectie 3.6 Content aanmaken) en alsnog toevoegen aan deze

lijstmanager.
  
3.4.7. Stap 5: Vrije velden bijwerken  
Voor deze nieuwsbrief-lijstmanager kun je deze stap overslaan.
  
3.4.8. Stap 6: Toevoegen en/of verwijderen uit groep(en)  
Belangrijk! In het veld Naam van de groep geef je een naam voor de groep die alle relaties zal gaan

bevatten die zich aan zullen gaan melden voor de nieuwsbrief. Deze groep zal worden gekoppeld aan

deze lijstmanager: nieuwe aanmelders zullen automatisch worden toegevoegd aan deze groep, en

afmelders zullen worden verwijderd uit deze groep. 
 

Je kunt in de tekst de macro '{vcard}' opnemen (klik in de HTML editor op de knop en kies in de tab

'Links' de link 'Voeg ons toe aan adresboek'). Deze macro genereert een link waarmee de bezoeker

jouw e-mailadres aan zijn adresboek kan toevoegen. Dit minimaliseert de kans dat de opt-in e-mail

in zijn spambox terecht zal komen.
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Desgewenst kun je hier aangeven dat aanmelders ook moeten worden toegevoegd aan een tweede of

derde groep. Deze groepen moeten wel reeds bestaan. Ook kun je aangeven dat aanmelders

verwijderd moeten worden uit een groep (dit gebeurt uiteraard alleen als ze al lid waren van die

groep).
  
3.4.9. Klik op 'Bewaren'  
Gefeliciteerd, je bent klaar! Er verschijnt een venster met daarin de HTML-code van het formulier om

op je site te zetten. Je kan de code ook altijd later nog terugvinden via menu Acties | Lijstmanagers.

Kies de lijstmanager en klik op om te wijzigen, ga naar de tab Formulier, rechter sub-tab Code voor je

website.
  
3.5. Stap 4: Relaties importeren  
Het is bij wet verboden om ongevraagd e-mails te versturen. Bij Autorespond mag je dan ook alleen

relaties importeren als die eerder toestemming hebben gegeven om e-mails te ontvangen, of als ze een

klant van je zijn. Bij eventuele geschillen zul je dit moeten kunnen aantonen!
  
3.5.1. Excel of VCard  
Op dit moment ondersteunt Autorespond twee import formaten: Excel (97-2007) of VCard 3.0. Als je

via Excel wilt importeren moet je eerst een import-template downloaden. Dit bestand moet je vullen

met de te importeren relatiegegevens waarna je het bestand kan uploaden voor de import. 
 
Als je geen relaties hebt die je wilt importeren, kun je deze stap overslaan.
  
3.5.2. Aan de slag  
Ga naar menu Relaties | Import. De relaties die we gaan importeren willen we in de groep plaatsen

van de lijstmanager die we in de vorige stap hebben gemaakt. Kies voor de optie Aan een bestaande

groep en selecteer die groep in het veld eronder. Had je nog geen lijstmanager aangemaakt? Kies dan

voor een nieuwe groep en geef een naam en code op (bijvoorbeeld Import december 2012 met code

IMPORT_DEC2012 ).
  
3.5.3. Kies soort importbestand  
Kies voor Excel of VCards. In het geval van Excel kun je ter plekke het importbestand downloaden en

vullen met de gegevens van de relaties die je wilt importeren. Het Excel-importbestand bevat een

tweede tab-blad met extra uitleg over de velden die kunnen worden geimporteerd. 
 
Autoespond kan zowel het oude 97-2003 formaat aan (bestanden met extensie .xls) als het nieuwere

Excel 2007+ formaat (extensie .xlsx). Mocht je tegen problemen oplopen bij het importeren: bewaar

dan het importbestand als "Excel 97 - 2003" bestand (extensie .xls) en probeer nogmaals.
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3.5.4. Upload en test het importbestand  
Je kan relaties importeren die al aanwezig zijn in je administratie. Dat is soms wenselijk als je

gegevens wilt overschrijven of een importbestand hebt dat deels al bestaande relaties bevat. Vink in

dat geval de optie Overschrijf de gegevens in geval van bestaande relaties aan. Klik

vervolgens op het vergrootglas icoontje. In het popupvenster dat verschijnt klik je op de meest rechtse

knop Bladeren. Klik vervolgens op Upload bestand en vervolgens op Gereed. Er komt een lijstje

met de resultaten van de import. Het kan voorkomen dat sommige gegevens niet compleet zijn

(bijvoorbeeld een ontbrekend e-mailadres), of dat het bestand niet goed gelezen kon worden. Dit

wordt ook vermeld in het lijstje met resultaten. Neem contact met ons op bij herhalende problemen. 
  
3.5.5. Voer de import uit  
Klik op 'Volgende' om de import door te voeren. Let op: het kan even duren voordat alle relaties zijn

aangemaakt. 
Je ontvangt een e-mail met de importresultaten.
  
3.6. Stap 5: Content maken  
Voordat je start met het maken van een e-mailtekst kan het geen kwaad om wat meer te lezen over de

rol van content binnen Autorespond en de editors die ter beschikking staan. Je kunt daarvoor in

hoofdstuk 4 en 5 terecht.
  
3.6.1. Een nieuwsbrief maken  
We gaan een nieuwsbrief maken die we in de volgende stap gaan inplannen om verstuurd te worden.

We gaan hiertoe een nieuwe e-mailtekst aanmaken. 
 
Ga naar menu Content | Nieuwe E-mailtekst. Je kunt nu als eerste kiezen met welke editor je de tekst

wilt opstellen. We raden je sterk aan om te werken met de Template Editor. Wil je volledige controle

over de onderliggende HTML? Kies dan voor de HTML editor. Kies vervolgens uit een van de

templates door deze aan te klikken. Klik vervolgens op Verder... 
 
Doorloop in het scherm dat nu verschijnt de tabbladen Algemeen en Adressering. Klik in de tab

Inhoud op de knop Template Editor... of HTML Editor.... Alleen de knop van de editor die je in het

begin hebt gekozen, is beschikbaar. De knop Wijzig platte tekst laten we nu nog even buiten

beschouwing. De overige tab-bladen laten we ook even buiten beschouwing. De volgende twee

secties beschrijven de editors in meer detail.
  
3.6.2. De Template Editor  
Dit is een editor waarmee je een van onze templates (voorbeeld-layouts) kunt aanpassen aan je eigen

wensen. De reden dat we een aparte template editor aanbieden voor e-mailteksten is dat e-

mailprogramma's zoals bijvoorbeeld Outlook, Yahoo of Gmail, niet allemaal even goed omgaan met
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de onderliggende HTML-code van de e-mailtekst. Door de Template Editor te gebruiken hoef je je

hierover geen zorgen te maken en kun je je concentreren op de inhoud.
  
3.6.3. De HTML editor  
Dit is een tekstverwerker (a la MS Word) waarmee je HTML-teksten kunt schrijven en opmaken

zonder dat je direct HTML-code hoeft in te voeren. Als je wilt kun je echter wel direct bij de HTML-

code om die aan te passen. Doe dit echter alleen als je verstand van HTML hebt.
  
3.6.4. Teksten kopieren uit MS Word of Apple  
Het kopieren van tekst vanuit Microsoft Word of Apple tekstverwerkers en plakken in een e-mailtekst

geeft vanwege verborgen codes in Microsoft Word en Apple veel vervuiling en kan ertoe leiden dat

de tekst niet wordt weergegeven als bedoeld. De oplossing hiervoor is gebruik te maken van de

speciale knop plakken als platte tekst: . Deze functie zorgt ervoor dat de tekst zonder de

verborgen codes wordt geplakt. De tekst kun je vervolgens naar eigen wens opmaken.
  
3.6.5. Personaliseren: macro's en links  
Je kunt je relaties persoonlijk benaderen door in de e-mailtekst macro's op te nemen. Bij het

verzenden van de e-mail worden die macro's vervangen door gegevens van de relatie naar wie de e-

mail wordt verstuurd. Denk aan: {aanhef} of {relation.firstName}. Daarnaast kun je snel links

invoegen waarmee de lezer zich kan afmelden, een site-versie van e-mail bekijken, de e-mail door kan

sturen naar een vriend, of zijn eigen registratie-gegevens kan aanpassen. Tot slot kun je sociale-media

knoppen in de e-mail plaatsen voor Facebook, Twitter of LinkedIn.
  
3.6.6. Gebruik van plaatjes  
Je kunt plaatjes invoegen in de tekst. Het verdient aanbeveling om de bestanden zo klein mogelijk te

houden. Grote JPG, GIF of PNG bestanden zorgen ervoor dat de e-mail langzamer laadt in het e-

mailprogramma waardoor de lezer moet wachten. Probeer om de plaatjes kleiner dan 200KB te

houden. 
 
De manier van plaatjes invoeren in de HTML editor is anders dan in de Template Editor. Kijk voor

meer informatie bij de Template Editor sectie of de HTML Editor sectie in hoofdstuk 5.
  
3.6.7. Afmeld-link opnemen in nieuwsbrieven  
Vergeet niet een afmeldlink op te nemen in de tekst waarmee lezers kunnen aangeven dat ze de

nieuwsbrief niet meer willen ontvangen. Dit is verplicht! Doe dit door eerst de cursor op de plaats te

zetten in de tekst waar je wilt dat de afmeld-link moet komen, en klik vervolgens op de knop . Ga

naar de tab Links en selecteer de afmeld-link. Klik op Invoegen en in de tekst verschijnt de

afmeldlink. Je kunt desgewenst de tekst nog aanpassen.
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3.6.8. Heb je de tekst ingevoerd?  
Sluit de HTML editor of de Template editor. Je komt nu weer terug in de pagina met de tab-bladen.

Van elke e-mailtekst wordt automatisch een site-versie gemaakt. Dat wil zeggen dat de e-mailtekst via

een eigen URL ook direct in de browser op te vragen is. Die site-versie teksten kun je zien en

eventueel aanpassen in de tab Site-versie. 
 
Klik uiteindelijk op de Bewaren knop rechts onderaan om de e-mailtekst op te slaan.
 

 
3.7. Stap 6: Een mailing versturen  
Ga naar menu Acties | Nieuwe mailing. Een wizard leidt je door het proces.
  
3.7.1. Naam, e-mailtekst en tijdstip  
Geef in stap 1 een naam. Het geven van een naam is nodig om de mailing later terug te kunnen

vinden. Kies bijvoorbeeld Nieuwsbrief januari. Let op: dit is dus niet de onderwerp-regel van de

nieuwsbrief die je gaat versturen, maar een naam die je aan de mailing geeft - dus alleen voor intern

gebruik. 
 
Selecteer vervolgens de e-mailtekst die je wilt versturen in het veld Verstuur e-mail. Klik op

waarna een venster verschijnt waarin je een e-mailtekst kunt selecteren. Klik ook hier op het 

ikoon om de aanwezige teksten te tonen. Selecteer de tekst en klik op Bewaren. Je bent nu weer terug

op het eerste wizard-scherm. Het veld Verdeel de mailing laten we even buiten beschouwing. 
 
In de tweede stap geef je aan wanneer de mailing moet worden verstuurd. Zet een vink bij Verstuur

de mailing komend uur wanneer je zo snel mogelijk wilt mailen. Er kan nooit direct verzonden

worden omdat het systeem een planning maakt op grond van de drukte en de grootte van de mailing. 
 
Door bij het veld Verstuur deze mailing te kiezen voor de optie 'wekelijks' of 'maandelijks', maak

je deze mailing repeterend per opgegeven periode. Let op: het gaat om een repeterende mailing naar

dezelfde doelgroep en met dezelfde e-mailtekst. Je kunt opgeven tot welke datum de mailings

ingepland moeten worden. Alle repeterende mailings zijn straks terug te vinden als aparte mailings in

de overzichtslijst. 
 
Wil je later een repeterende mailing aanpassen of stopzetten, dan kun je een mailing openen met

hetpotlood-occontje en de status weer op 'eenmalig' zetten. De bijbehorende ingeplande en nog niet

verstuurde mailings worden dan verwijderd.
 

Heb je een tweet-link opgenomen in de tekst? Dan kun je in de tab Sociale media een tweet

opgeven die als uitgangs-tekst wordt gebruikt als de lezer in de e-mail op de tweet-knop klikt.

Je kunt hier aangeven of je deze mailing meerdere keren wilt inplannen (met dezelfde tekst en

voor dezelfde doelgroep), bijvoorbeeld elke week of elke maand. Selecteer dan onderaan in plaats

Autorespond Handleiding pagina 31 van 123

© 2013 hoofdstuk 3. Starten met Autorespond



1.

2.

3.

 
3.7.2. Het bepalen van de doelgroep  
Hier bepaal je aan welke relaties de mailing zal zijn gericht. Je hebt drie opties:

Lijstmanager: stuur de mailing naar alle relaties die zich hebben opgegeven via de lijstmanager

die je hier selecteert

Specifieke doelgroep: je kunt hier een specifieke set van ontvangers definieren

Individuele relaties: je kunt hier losse relaties opgeven

Het is mogelijk om alle drie de opties in te vullen. Bijvoorbeeld bij 1: lijstmanager 'nieuwsbrief-

aanmelders', bij 2: de groep 'deelnemers cursus juni 2010' en bij 3: relatie 'Jansen' en relatie

'Pietersen'. In dit geval wordt de nieuwsbrief verstuurd naar alle relaties die voldoen aan de drie

ingevulde opties. 
 
In het onderste veld Omschrijving doelgroep geef je een korte omschrijving van de doelgroep. Dit

is alleen voor jou zichtbaar in de lijst van mailings. 
 
Bij het versturen van een nieuwsbrief zal je bijna altijd alleen de eerste optie kiezen, en dat is wat we

nu ook doen. Klik op het  ikoon bij de eerste optie, kies een lijstmanager en klik op Gereed. De

lijstmanager staat nu geselecteerd en je ziet dat in het onderste veld Omschrijving doelgroep ook de

naam staat vermeld.
 

 
3.7.3. Hoe om te gaan met afmeldingen  
In deze stap bepaal je wat er moet gebeuren als iemand zich afmeldt via de nieuwsbrief (deze afmeld-

link heb je in de tekst toegevoegd in stap 5 Content maken). In principe hoef je in dit scherm niets te

doen want als iemand op de afmeld-link klikt wordt automatisch geregeld dat die relatie uit de groep

van de lijstmanager wordt gehaald. Je hoeft in dit scherm alleen iets in te vullen als je wilt dat die

relatie ook nog uit een andere groep wordt verwijderd, of zelfs geheel moet worden verwijderd uit je

administratie.
  
3.7.4. Deze mailing gebruiken als 'laatst verstuurde e-mail'  
Als iemand zich aanmeldt voor je nieuwsbrief is het wel zo aardig om hem of haar al direct de laatst

verstuurde nieuwsbrief te mailen. Hier geef je op dat de nieuwsbrief van deze mailing deze laatst

verstuurde zal zijn. In het eerste veld staat al de lijstmanager geselecteerd die je in stap 3 had

opgegeven. Dus: alle relaties die zich aanmelden voor je nieuwsbrief nadat deze mailing is verstuurd,

krijgen direct de nieuwsbrief van deze mailing gemaild. 
 
Klik op Volgende en een samenvatting verschijnt. Controleer de gegevens. Je kunt eventueel nog een

van 'eenmalig' een andere waarde en vul de extra velden in die dan verschijnen.

Het zal vaak voorkomen dat je een mailing wilt versturen aan een andere set van relaties. In die

gevallen zal je gebruik maken van de tweede optie. In de sectie hier helemaal onderaan kun je

meer lezen over wat je via die optie zoal kunt doen. Maar eerst maken we de wizard af. Klik op

'Volgende'.
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testmail versturen naar jezelf. Klik op Bewaren en je mailing is ingepland! De mailing is nu terug te

vinden via menu Acties | Mailings. 
 
Dit was het laatste gedeelte over het inrichten van je administratie! je bent nu bekend met de meest

gebruikte onderdelen van Autorespond. Heb je ook de shopping-cart? Kijk dan in hoofdstuk 4 en 5

om daar meer over te leren. 
 
Wat rest is nog een extra toelichting op het maken van een specifieke doelgroep voor een mailing.
  
3.7.5. Een specifieke doelgroep definieren voor een aanbieding  
Stel: je wilt een mailing richten aan alle relaties die ooit jouw e-book "Coaching in de praktijk"

hebben aangevraagd, die tevens lid zijn van de groep "Trouwe klanten" en die een vrij veld heeft

interesse in vervolgcursus hebben dat op Ja staat. Deze groep wil je graag een mailing sturen

waarin je een aanbieding doet voor een praktijkcursus. We gaan er voor dit voorbeeld even vanuit dat

die lijstmanager, de groep en het vrije veld bestaan. 
 
Klik in stap 3 op het  ikoon bij de tweede optie. Er verschijnt een venster waarin je zogenaamde

selectie-criteria gaat opgeven waarmee de doelgroep wordt bepaald. In ons geval hebben we drie

criteria die we één voor één gaan toevoegen. 
 
Als eerste gaan we de relaties toevoegen die zich via de lijstmanager 'Aanvraag e-book Coaching in

de praktijk' hebben aangemeld. Klik op Nieuw en selecteer vervolgens de optie Aangemeld voor.

Kies dan de betreffende lijstmanager en klik op Bewaren. Bovenaan verschijnt nu het eerste selectie-

criterium. 
 
Nu gaan we de relaties bepalen die deel uitmaken van de groep 'Trouwe klanten'. Klik weer op de

knop Nieuw. Kies nu voor Is lid van groep en selecteer daaronder de juiste groep. Klik weer op

Bewaren. 
 
Als laatste gaan we een selectie toevoegen op basis van een vrije veld waarde. Klik op Nieuw en kies

nu voor Filter op relatie of vrij veld. Selecteer dan daaronder het betreffende veld en vul de

twee extra velden in die zijn verschenen. Klik op Bewaren. 
 
Je kan ook filteren op mensen die op een bepaalde link (of meerdere links) hebben geklikt. We doen

dit nu niet, maar mocht je dat een volgende keer willen doen, dan is het goed om te weten dat je

meerdere links kan selecteren. Iedereen wordt dan geselecteerd die op minimaal 1 van die links heeft

geklikt. 
 
Je hebt nu je specifieke doelgroep bepaald! Klik op Gereed waarna je terugkomt in het scherm van

stap 3. Je zal het veld Omschrijving doelgroep willen aanpassen om een kortere beschrijving op te

geven. Deze beschrijving wordt later getoond in de lijst van ingeplande en uitgevoerde mailings, dus

probeer een korte beschrijving te geven die je later nog snapt, bijvoorbeeld: 'e-book, trouwe klant, wil

vervolgcursus'.
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4. Dagelijks gebruik Autorespond
  
Wil je iets doen in Autorespond maar weet je niet precies waar je moet beginnen? Dit hoofdstuk gaat

in op een aantal vaak terugkerende zaken bij het gebruik van Autorespond.
  
4.1. Bouncers beheren  
Je kan mensen die in de bounce-groep terecht zijn gekomen exporteren door in het relatiescherm te

filteren op groep. Ga naar Menu Relaties | Relaties. Kies bij veld Filter op de optie lid van groep,

en selecteer dan in het veld ernaast de bounce groep. Vervolgens ga je die lijst exporteren naar Excel

(knop Exporteren rechtsonder). 
 
Je kan de bouncegroep ook in één keer leegmaken: selecteer de bouncegroep in het scherm met de

groepen (via menu Relaties | Groepen), klik daarna op de knop Beheer groepsleden onderin. In het

scherm dat dan verschijnt kun je alle leden selecteren en dan de knop Geselecteerde leden

verwijderen uit groep klikken. Alle relaties worden dan uit de Bounce groep gehaald en van elke

relatie wordt de 'bounce-status' weer uitgezet. Als je alle bouncers geheel wilt verwijderen uit je

administratie, klik je op de knop Bouncers opschonen. Let op: als je dit doet worden de relaties dus

definitief verwijderd uit je administratie! 
 
Voor alle relaties die je via de knop Geselecteerde leden verwijderen uit groep uit de groep

verwijdert, wordt dus tevens de bounce-status ge-reset. Je krijgt in dit geval een extra melding te zien.

Let op: zorg er wel voor dat het e-mailadres weer klopt van deze relaties. Ze zijn ten slotte niet voor

niets in de bounce-groep terecht gekomen... 
 
Je kunt overigens ook de bounce-status resetten van een individuele relatie door het betreffende

relatiescherm te openen (via menu Relaties | Relaties, selecteer de relatie en klik op het potlood-

ikoon) en op het eerste tabblad het sub-tabblad E-mail te openen. Daar kun je het 'Bounce-status'

vinkje aankruisen en vervolgens de relatie bewaren. 
  
4.2. Hoe kan ik een e-course aanbieden?  
Je wilt jouw kennis of specialisme delen met je relaties of verkopen als product. In beide gevallen

moet je een lijstmanager gaan maken die ervoor zorgt dat relaties zich kunnen opgeven voor de e-

course, waarna op regelmatige tijdstippen een e-mail met een cursus-onderdeel wordt verstuurd. 
 
We hebben overigens een gratis e-course beschikbaar over het maken van e-courses! Je kunt je

daarvoor opgeven via de link http://www.autorespond.nl/site/content/ecourses/ecoursesopzetten 
 
Hieronder vertellen we hoe je een e-course definieert in Autorespond. Stap 1 is alleen van belang als

je de shoppingcart-module gebruikt en je de e-course tegen betaling wil aanbieden.
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4.2.1. Stap 1: Maak het product  
Ga naar menu Shop | Nieuw product. Kies voor 'Dienst' als type product en geef een pakkende naam.

Heb je een pagina op je website waarin je dit product beschrijft? Zet de URL van die pagina dan in

het veld Productpagina. In de tab Informatie kun je extra informatie en een thumbnail (klein plaatje)

kwijt. Bewaar het product. 
 
Voor meer gedetailleerde informatie over hoe je een product aanmaakt, kun je terecht in hoofdstuk 5.
  
4.2.2. Stap 2: Bepaal het aantal onderdelen  
Voor elk onderdeel zal je een e-mailtekst gaan maken. Er kunnen tot drie jaar in de toekomst een

onbeperkt aantal e-mails worden ingepland. Op het moment dat een relatie zich inschrijft voor de e-

course, worden al deze e-mails ingepland en op de juiste tijdstippen verstuurd.
  
4.2.3. Stap 3: Maak de e-mailteksten  
Je kunt de inhoud van het cursus-onderdeel in de e-mailtekst zetten of ervoor kiezen om de inhoud op

je eigen website te zetten. In dat laatste geval kun je een link naar die pagina in de e-mail zetten en

dient de e-mail voornamelijk als een  trigger  om het cursus-onderdeel te volgen.
 

 
Voor elke e-mail doe je het volgende: ga naar menu Content | Nieuwe e-mailtekst. Geef een

duidelijke onderwerpregel, beginnend met bijvoorbeeld 'Deel 1: (hier de titel)'. Vul de velden in de

verschillende tab-bladen in en voer desgewenst de inhoud van het cursus-onderdeel in op het derde

tab-blad. Meer informatie over het maken van content kun je vinden in hoofdstuk 3 en 5/
  
4.2.4. Stap 4: Maak de lijstmanager  
Een lijstmanager zorgt ervoor dat mensen zich kunnen aanmelden, dat ze vervolgens op gezette tijden

een e-mail ontvangen met het juiste cursus-onderdeel. Ook worden alle aanmelders opgenomen in je

administratie zodat je ze later eventueel nog extra informatie kan mailen. Ga naar menu Acties |

Nieuwe lijstmanager. Geef een naam, bijvoorbeeld E-course (titel) , vink de tweede en derde optie

aan. Doorloop stap 2 en 3 (via knop Volgende rechtsonder). 
 
Let op: in de derde stap kun je er voor kiezen om de vink 'Gebruik opt-in' uit te zetten. Doe dit altijd

als je deze lijstmanager wilt gebruiken in combinatie met een product (zie stap 5)! Ook kun je hier de

bevestigingstekst na aanmelding (tab Afhandeling formulier, sub-tab Bevestiging aanmelding) leeg

laten aangezien deze niet wordt gebruikt. 
 
In stap 4 van de lijstmanager-wizard: 'Followup e-mails' gaan we alle e-course onderdelen inplannen.

Heb je nog niet al de teksten klaar voor je cursus? Geen probleem, maak dan per onderdeel een

lege e-mailtekst aan. Je kunt dan op een later tijdstip de inhoud toevoegen. Ook als mensen zich al

hebben aangemeld kun je de tekst nog aanpassen zolang je dat maar doet voordat die persoon die

e-mail zal ontvangen.
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Klik op Nieuw en selecteer de eerste e-course e-mail. Bepaal op welk moment die verstuurd moet

worden. De eerste e-mail (meestal een inleidend verhaal over de e-course) zul je meestal direct willen

versturen. Klik op Gereed. 
Voeg op dezelfde manier de volgende e-mails toe. Kies nu voor 'Verstuur na X dagen' waarbij je het

aantal dagen steeds op laat lopen. Als je bijvoorbeeld elke week een onderdeel wilt versturen, zal je

voor de tweede mail 'na 7 dagen' opgeven, voor de derde e-mail 'na 14 dagen', etc. 
 
Stap 5 van de wizard kun je overslaan. In stap 6 geef je de naam van groep op waarin alle aanmelders

zullen worden toegevoegd. Zo heb je altijd een makkelijk overzicht wie jouw e-course heeft gevolgd.

Klik op Bewaren (dit duurt even).
 

 
4.2.5. Stap 5: voor shoppingcarts: koppel aan een product  
Als je de e-course tegen betaling wilt aanbieden, moet je de lijstmanager koppelen aan het product dat

je in stap 1 hebt gemaakt. Als het product wordt aangeschaft, zorgt Autorespond ervoor dat direct na

de betaling, de lijstmanager wordt geactiveerd en de e-mails worden ingepland. Ga naar Shop |

Producten, selecteer het product en klik op het potlood-ikoontje. 
 
Ga vervolgens naar de tab Opvolging en selecteer in het tweede veld de lijstmanager die je net hebt

gemaakt. Klik op Bewaren.
  
4.2.6. Stap 6: Zet het formulier op je site  
Is je e-course een betaald product? Dan zet je de betaal-link op je site. Die betaal-link kun je vinden

door de lijst van producten op te vragen (menu Shop | Producten). Klik de betreffende product-rij aan.

Onderin verschijnt de link om het product te bestellen. Kopieer deze link en zet die op je website. 
 
Bied je de e-course gratis aan? Open dan de lijstmanager (menu Acties | Lijstmanagers) en ga naar tab

Formulier, en klik op de sub-tab Code voor je website. Zet de code op je site. Weet je niet precies hoe

dat moet? Kijk dan in sectie 4.6.
  
4.3. Hoe kan ik een teleseminar opzetten?  
Wanneer je een teleseminar wilt organiseren heb je het volgende nodig:

Drie e-mailteksten: de eerste om direct te versturen, de tweede een dag van te voren op een vaste

datum en de derde een uur van te voren om eraan te herinneren dat het gaat plaatsvinden.

Een lijstmanager, waarvan het formulier op de website moet komen.

Een mailing na afloop met de MP3 opname. Eventueel nog twee of meer andere mailings als

Je kunt op elk moment inzicht krijgen in welke e-mails er 'uitstaan' of reeds verstuurd zijn voor je

e-course. Ga naar menu 'Acties | Followup e-mails'. Wil je alle ingeplande e-mails zien? Selecteer

jouw lijstmanager in het filterveld links bovenaan en kies in het veld 'Periode' rechts voor 'vanaf

vandaag'. Klik dan op de knop 'Zoek'. Wil je alle reeds verstuurde e-mails zien? Selecteer dan de

periode 'tot vandaag' en klik op 'Zoek'.
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follow up
  
4.3.1. Het teleseminar organiseren  
Het teleseminar zelf kan het beste georganiseerd worden via het bedrijf New Telco. Wanneer je deze

link gebruikt, krijg je een gratis eerste sessie aangeboden: http://www.teminar.nl/autorespond 
Wanneer je een teleseminar inplant, ontvang je inbelgegevens. Die moeten in de eerste drie e-

mailteksten gecommuniceerd worden. Volg de onderstaande stappen. 
 
Stap 1: Maak de drie e-mailteksten 
Ga naar menu Content | E-mailteksten om een kopie te maken van een e-mailtekst, of ga naar menu

Content | Nieuwe e-mailtekst om een nieuwe tekst te maken. 
 
Stap 2: Nieuwe lijstmanager 
Je maakt een nieuwe lijstmanager aan en plaatst de code van het formulier op de website. Ga naar

menu Acties | Nieuwe lijstmanager. Kies bij de derde stap 'Afhandeling formulier' voor 'De

aanmelding moet worden bevestigd via een opt-in e-mail' omdat je de deelnemers ook aan je

nieuwsbrief gaat toevoegen. Bij de vierde stap 'Follow up e-mails' plan je de e-mails in. De eerste

'direct', de tweede en de derde op een vaste datum. Bij Stap 6 'Groepen' kies je als tweede groep de e-

zine of nieuwsbrief-groep. Nu komen de deelnemers ook op je mailinglijst. 
 
Stap 3: Na het teleseminar 
De MP3 van het teleseminar zet je op een pagina van je eigen website.  De URL van deze pagina

communiceer je aan de deelnemers in een e-mailtekst. Je plant deze mailing in via menu Acties |

Nieuwe mailing. Dat kan je later ook doen met de twee tot tien eventuele volgende follow up e-mails.
  
4.4. Hoe kan ik een aanmeldformulier maken voor een workshop?  
Je wilt een of meerdere workshops organiseren en daarvoor moeten mensen zich kunnen aanmelden.

Bij die aanmelding moeten ze kunnen aangeven op welke datum ze de workshop willen volgen. Na

aanmelding moeten ze een e-mail krijgen ter bevestiging. In de volgende stappen gaan we dit

realiseren.
  
4.4.1. Meerdere aanmeld-datums  
Als je wilt dat mensen moeten kunnen aangeven voor welke datum ze zich willen aanmelden, dan

moet je daarvoor een vrij veld aanmaken. In dat vrije veld wordt per relatie hun keuze-datum

bewaard. Ga naar menu Content | Vrije velden. Klik op Nieuw veld toevoegen. Geef een code op,

bijvoorbeeld workshop_datumkeuze. Geef een titel op, bijvoorbeeld Op welke datum wil je de

workshop volgen. Als type geef je Lijst op. Er verschijnt een vak waarin je alle datums kan

invoeren. Zet elke datum op een aparte regel. Klik nu op Bewaren. 
 
Herhaal het voorgaande als je nog andere velden wil opnemen die in het formulier moeten komen.
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Misschien wil je de aanmelders laten opgeven of ze vegetarisch zijn of niet, of dat ze een

overnachting willen reserveren. Maak in dit geval een vrij veld aan van type Ja/nee.
 

 
4.4.2. De bevestigings e-mail maken  
We maken nu de bevestigingstekst die iedereen ontvangt direct nadat hij het aanmeldformulier heeft

ingevuld. Ga naar menu Content | Nieuwe e-mailtekst. Loop de tab-bladen af en vul de gegevens in.

Gebruik voor de onderwerpregel een duidelijk herkenbare tekst, bijvoorbeeld: Je aanmelding voor

workshop (naam).
  
4.4.3. De lijstmanager maken  
Een lijstmanager zorgt ervoor dat mensen zich kunnen aanmelden, dat ze vervolgens de bevestiging

ontvangen en dat jij hiervan genotificeerd wordt. Ook worden alle aanmelders opgenomen in je

administratie zodat je ze later eventueel nog extra informatie kan mailen. Ga naar menu Acties |

Nieuwe lijstmanager. Geef een naam, bijvoorbeeld Workshop (titel) , vink de tweede en derde

optie aan. Ga naar stap 2 via knop Volgende rechtsonder. In deze stap maak je het formulier waarmee

de mensen zich kunnen aanmelden en dat je later op je website gaat zetten. In dit voorbeeld nemen we

even aan dat je de volgende formuliervelden wilt opnemen:

Email

Voornaam

Achternaam

Geslacht

Organisatie

Datum workshop (dit is het vrije veld dat je daarnet hebt gemaakt)

Workshop doel (dit is het vrije veld dat je misschien ook daarnet hebt gemaakt)

Zoals je ziet, zijn de velden Email en Voornaam al opgenomen. Door op de knop Nieuw te klikken,

kun je extra velden toevoegen aan het formulier. Doe dit voor alle resterende velden uit het

bovenstaande lijstje.
 

 
Klik dan rechts op de knop Genereer formulier. Je ziet nu een preview van het formulier. Klik op de

tab Formulier opmaak om de look en feel aan te passen. Ben je klaar? Ga dan door naar de volgende

stap. In deze stap kun je er voor kiezen om de vink 'opt-in' uit te zetten. Ook kun je hier de teksten

aanpassen die worden getoond tijdens het aanmeld-proces. 
 
In stap 4 gaan we zorgen dat de bevestigings e-mail wordt verstuurd. Klik op Nieuw en selecteer de

bevestigings e-mail die we in eerder hebben gemaakt. Kies bij het veld Wanneer versturen? voor

Bij workshops is het goed om te weten wat de aanmelders ervan verwachten of wat ze na afloop

geleerd hopen te hebben. Je kunt daartoe een extra vrij veld 'workshop_doel' met titel 'Wat ik

verwacht van de workshop' en type 'Tekst' maken.

Kruis de optie 'Veld is verplicht' aan om te zorgen dat de aanmelders dat veld ook daadwerkelijk

invullen. Voor het veld workshop doel kun je dit eventueel niet doen.

Autorespond Handleiding pagina 38 van 123

© 2013 hoofdstuk 4. Dagelijks gebruik Autorespond



Direct omdat we de e-mail direct willen versturen na aanmelding. Klik op Gereed. Stap 5 kun je

overslaan. In stap 6 geef je de naam van de groep op waarin alle aanmelders terechtkomen. 
 
Klik op Bewaren om de lijstmanager te bewaren. Je kunt nu het formulier op je site plaatsen! Meer

informatie over hoe je dit moet, lees je in sectie 4.6.
  
4.5. Hoe kan ik een enquete maken?  
Met Autorespond kun je simpele enquete-formulieren maken en die laten invullen. Hiertoe maak je

per enquete-vraag een vrij veld aan. Deze velden neem je op in het formulier dat je daarna op je

website zet. De antwoorden kun je in Autorespond terugvinden door de betreffende relatie te openen

en te kijken op tab Vrije velden. Je kunt daarnaast een export naar Excel maken zodat je alle

antwoorden bij elkaar (geaggreeerd) kunt zien. Daarnaast maak je een e-mail aan die de mensen direct

ontvangen nadat ze de enquete hebben ingevuld.
  
4.5.1. Vrije velden maken  
Ga naar menu Content | Vrije velden. Klik op Nieuw veld toevoegen. Geef een code op, bijvoorbeeld

enquete_1 voor de eerste vraag. Geef als titel de eerste vraag op. Afhankelijk van het soort vraag kies

je bij het veld Type voor de waarde Ja/Nee of Lijst. Twee voorbeelden: 
 
Voor de eerste vraag 'Ik ben geinteresseerd in een vervolgcursus', maken we een vrij veld aan met

code 'enquete_1', titel 'Ik ben geinteresseerd in een vervolgcursus' en type 'Ja/nee'. 
 
Voor de tweede vraag 'Ik vind de inhoud van je nieuwsbrieven' waarbij de invuller kan kiezen uit een

aantal alternatieven, maken we een vrij veld aan met code 'enquete_2', titel 'Ik vind de inhoud van je

nieuwsbrieven' en type 'Lijst'. In het vak daaronder zetten we dan de opties 'Precies goed', 'Te

oppervlakkig', 'Te ingewikkeld' en 'Geen mening' (alle opties op een aparte regel). 
 
Maak voor elke vraag een nieuw vrij veld aan.
  
4.5.2. Bedank e-mail maken  
We maken nu de bedanktekst die iedereen ontvangt direct nadat hij het enqueteformulier heeft

ingevuld. Ga naar menu Content | Nieuwe e-mailtekst. Loop de tab-bladen af en vul de gegevens in.

Gebruik voor de onderwerpregel een duidelijk herkenbare tekst, bijvoorbeeld: 'Bedankt voor het

invullen van de enquete X'.
  
4.5.3. Lijstmanager maken  
Een lijstmanager zorgt ervoor de enquete-resultaten verzameld worden, dat de invullers de

bedankmail ontvangen en dat jij genotificeerd wordt. Ook worden alle aanmelders opgenomen in je

administratie zodat je ze later eventueel nog de resultaten kan mailen. Ga naar menu Acties | Nieuwe

lijstmanager. Geef een naam, bijvoorbeeld Enquete (titel) , vink de tweede en derde optie aan. Ga naar
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stap 2 via knop Volgende rechtsonder. 
 
In deze stap maak je het enqueteformulier dat je later op je website gaat zetten. Zoals je ziet, zijn de

velden Email en Voornaam al opgenomen. Laat deze staan omdat je altijd van de invullers minimaal

het e-mailadres en de naam wilt hebben. Door op de knop Nieuw te klikken, kun je de eerder

gedefinieerde vrije velden toevoegen aan het formulier. Doe dit voor alle vrije velden die je hiervoor

hebt aangemaakt.
 

 
Klik dan rechts op de knop Genereer formulier. Je ziet nu een preview van het formulier. Klik op de

tab Formulier opmaak om de look en feel aan te passen. Ben je klaar? Ga dan door naar de volgende

stap. Zorg ervoor dat je in deze stap de vink 'opt-in' uitzet! De invullers zullen, nadat ze het formulier

hebben ingevuld, meestal niet nog eens dat willen bevestigen. Ook kun je hier de tekst aanpassen die

wordt getoond direct na het invullen vande enquete. 
 
In de volgende stap gaan we zorgen dat de bedankmail wordt verstuurd. Klik op Nieuw en selecteer

de e-mail die we eerder hebben gemaakt. Kies bij het veld Wanneer versturen? voor Direct omdat

we de e-mail direct willen versturen na het invullen van de enquete. Klik op 'Gereed'. Stap 5 kun je

overslaan. In stap 6 geef je de naam van de groep op waarin alle enquete-invullers terechtkomen. 
 
Klik op Bewaren om de lijstmanager te bewaren. Je kunt nu het formulier op je site plaatsen! Zie

hiervoor sectie 4.6.
  
4.5.4. De resultaten bekijken  
Zoals in het begin gezegd kun je in Autorespond alleen de resultaten per relatie zien. Dit doe je door

de relatie te openen: ga naar menu Relaties | Relaties, selecteer de betreffende relatie via en open het

tab-blad Vrije velden. 
 
Je kunt ook een export maken naar Excel van alle relaties die de enquete hebben ingevuld. In de

Excel-sheet staan alle relatie-velden, inclusief de vrije velden. Daar kun je dan de resultaten verder

verwerken. Ga naar Relaties | Relaties. Kies in het filtergedeelte bovenin bij veld Filter op voor

Lid van groep. Selecteer dan in het veld ernaast de enquete-groep (zoals opgegeven in stap 6 bij het

maken van de lijstmanager). Klik op het vergrootglas-ikoon en alle enquete-invullers verschijnen.

Klik nu op de knop Exporteren onderaan om de gegevens te exporteren naar Excel.
  
4.6. Hoe kan ik een aanmeldformulier op de website zetten?  
Een aanmeldformulier of shop-bestelformulier bestaat uit een fragment met HTML-code dat je moet

integreren in de HTML-code van een pagina op je website. Deze tekst behandelt lijstmanager-

formulieren maar is (met uitzondering van de WordPress plugin functie) ook van toepassing op

Kruis de optie 'Veld is verplicht' aan om te zorgen dat de invullers dat veld ook daadwerkelijk

invullen.
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shoppingcart bestelformulieren.
  
4.6.1. Gebruik je WordPress?  
Gebruik je WordPress voor je site en wil je een lijstmanager-formulier toevoegen? Je kunt dan of het

formulier handmatig toevoegen of onze WordPress plugin gebruiken. Let op: deze laatste

mogelijkheid heb je alleen als je de Wordpress.org implementatie gebruikt! (Vraag dit na bij je

website beheerder als je dat niet weet). Als je je site host bij Wordpress.com kun je de plugin niet

gebruiken.
  
4.6.2. WordPress plugin gebruiken  
Ga naar menu Acties | lijstmanagers en open de betreffende lijstmanager. Ga naar tab Formulier, sub-

tabblad Code voor je website. Daar kun je kiezen hoe je het formulier wilt exporteren. Selecteer de

linksonder bij het veld Exporteer als de optie Download Wordpress plugin. Kliik vervolgens op

Exporteer. 
 
Je kunt nu het wordpress-plugin bestand opslaan op je PC. Doe dit en log dan in als admin op je

Wordpress administratie. 
Ga naar linker menu 'Plugins | Add new'

Kies bovenaan voor de optie 'Upload'

Upload het .zip bestand en klik op 'Install Now'

Ga dan naar linker menu 'Plugins'. Daar zie je de plugin met naam 'Autorespond.nl' staan. Klik op

de link 'Activate'

Klik op het linker menu 'Settings' (Instellingen). Daar vind je nu een entry 'Autorespond'. Klik

hierop.

Hier moet je (alleen de eerste keer) inloggen met je Autorespond inlog-gegevens zodat de plugin

al je lijstmanager(formulieren) kan ophalen.

Gefeliciteerd! Je kan nu al je formulieren op je website opnemen. Selecteer in het Instellingen scherm

een lijstmanager en klik op 'Toevoegen'. Het formulier verschijnt bovenaan, voorzien van een code,

bijvoorbeeld {a745ar1448}. Je kun nu deze code (inclusief de accolades) opnemen op een

willekeurige plek op je site, in een bericht, een pagina of een tekst-widget. Overal waar deze code

staat wordt dan het formulier getoond. 
 
Heb je een nieuw formulier gemaakt in Autorespond? Klik dan op de knop 'Lijst van formulieren

verversen' om de plugin het nieuwe formulier op te laten halen in WordPress. Je kan nu dit nieuwe

formulier ook hier gebruiken. 
 
Heb je een formulier gewijzigd in Autorespond dat je reeds gebruikt in WordPress? Klik dan in

Wordpress bij het betreffende formulier bovenin op de knop 'verversen'. De nieuwe versie wordt nu

geinstalleerd in WordPress. 
 
De aanwijzingen zijn gebaseerd op een Engelstalige Wordpress versie 3.4 installatie. Mogelijk

kunnen de hierboven gebruikte zinnen afwijkend zijn van wat er in jouw scherm staat.
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4.6.3. Formulier handmatig installeren in WordPress  
Ga naar menu Acties | lijstmanagers en open de betreffende lijstmanager. Ga naar tab Formulier, en

klik op de sub-tab Code voor je website. Daar selecteer je de code en kopieert die naar het klembord

(CTRL-C op de PC of Cmd-C op de Apple). Log dan in op je Wordpress administatie. (De

aanwijzingen hieronder zijn gebaseerd op een Engelstalige versie 3.4) 
Ga naar linker menu 'Appearance | Widgets'

In de middelste kolom zie je de 'Text' widget ('Arbitrary text or HTML')

Versleep die widget naar de rechter kolom onder de kop 'Sidebar 1'

Je kunt nu de widget 'openklappen' en HTML content toevoegen. Plaats hier de formuliercode

(CTRL-V op de PC of Cmd-V op de Apple)

Klik op 'Save' en controleer of het formulier verschijnt op je website

 
  
4.6.4. Gebruik je Joomla?  
Als je Joomla (versie 1.5 t/m 3.x) gebruikt voor je website, kun je wel formulieren in artikelen

opnemen maar Joomla verandert dan iets aan het formulier waardoor het formulier niet meer werkt.

Daarom bieden we twee plugins aan waarmee je makkelijk vanuit je content items kunt refereren aan

het formulier. Je hoeft dan alleen een code op te nemen in een Joomla artikel. De plugin zorgt er dan

voor dat op die plek het formulier verschijnt. 
 
Download eerst de plugin vanaf het lijstmanagerscherm. Open de betreffende lijstmanager en ga naar

tab Formulier en sub-tab Code voor je website. Kies dan links onder in het veld Exporteer als voor

een van de drie Download Joomla opties, en klik dan op Exporteer. Kies de widget optie als je het

formulier in een widget wilt plaatsen. Wil je het formulier opnemen in een artikel, kies dan de andere

optie. 
 
Upload vervolgens de plugin in Joomla via de plugin / Extension manager. Kopieer of onthoud de

code die wordt getoond bij installatie (je kan dit altijd later terugvinden) en zet de plugin op actief (via

de lijst van plugins). 
 
Heb je de page-plugin gebruikt? Zet dan de code omgeven door accolades in het artikel waar het

formulier moet komen. 
 
Je kan overigens ook kiezen voor de optie om alleen een link op te nemen op je Joomla site die

verwijst naar een landingspagina waar het formulier op staat. Die landingspagina kun je simpel in

Autorespond maken (zie paragraaf 4.6.6). 
  
4.6.5. Geen WordPress of Joomla?  
Ga naar menu Acties | lijstmanagers en open de betreffende lijstmanager. Ga naar tab Formulier, en

klik op de sub-tab Code voor je website. Daar selecteer je de code in het grote vak en kopieert die

naar het klembord (CTRL-C op de PC of Cmd-C op de Apple). 
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Log nu in op het administratie-programma van je website, of open het FTP programma als je jouw

sitepagina's via FTP upload naar de server. Plaats de formuliercode op de plek in je webpagina waar

het formulier moet komen te staan. 
 
Heb je geen verstand van HTML of beheer je je website niet zelf? Dan kan je website-beheerder je

hierbij helpen of dit voor je doen. In dat geval kun je ook de HTML code downloaden in een tekst-

bestand dat je vervolgens aan je bwesitebeheerder kan mailen. Kies in dit geval voor de exporteer-

optie 'Download bestand met HTML code'. Indien je het formulier zonder opmaak wilt gebruiken,

kies je voor de optie 'Download bestand met 'kale' HTML zonder opmaak'. 
  
4.6.6. Ik heb een Wordpress.com website  
Het probleem bij WordPress.com is dat het niet is toegestaan om formulieren te plaatsen waarbij de

verwerking ergens anders plaatsvindt (in ons geval dus op de Autorespond server). De oplossing is dat

je een link op je site zet die verwijst naar een pagina waar het formulier op staat. Deze

'landingspagina' maak je aan op Autorespond. Maar eerst hebben we de formuliercode nodig. 
 
Ga naar menu Acties | Lijstmanagers en open de betreffende lijstmanager. Ga naar tab Formulier en

klik op de sub-tab Code voor je website. Daar selecteer je onderaan bij het veld 'Exporteer als' de

optie 'Genereer een landingspagina met het formulier'. Klik vervolgens op de knop 'Exporteer'. Er

wordt nu een landingspagina gegenereerd waar het frmulier in staat. 
 
Ga nu naar menu Content | Landingspagina's. Daar vind je de nieuwe landingpagina terug in het lijstje

aan de linkerkant. Selecteer de betreffende rij en klik op het potlood-icoontje. Rechts verschijnt de

pagina en bovenin zie je in het veld 'Link' de URL van de pagina. Deze URL kun je nu gebruiken om

de link te maken in je Wordpress.com pagina waarmee mensen zich kunnen aanmelden.
  
4.7. Sociale media-links in je nieuwsbrief zetten  
4.7.1. Algemene instellingen  
Je kunt links in de nieuwsbrief of e-mailtekst plaatsen waarmee lezers de nieuwsbrief kunnen

vermelden via Twitter, of waarmee lezers naar je LinkedIn of Facebook pagina kunnen gaan. Deze

links kunnen in de tekst worden opgenomen als Facebook of Twitter of LinkedIn icoontjes. Hoe dat

gaat staat in paragraaf 4.7.2. 
 
Maar eerst moet je een paar algemene zaken instellen. Ga naar menu Instellingen | administratie

instellingen, tabblad Sociale media. Geef hier de verschillende accounts op. Kijk steeds goed onder het

vraagteken in welk formaat het moet. 
Deze informatie is nodig zodat Autorespond, op het moment dat een e-mail wordt verstuurd, de juiste

social media links kan genereren. In die links is namelijk de naam van je Twitter of Facebook of

LinkedIn account vereist. 
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Bij het veld Share-this tekst kun je een korte tekst opgeven die wordt gebruikt als standaard-tekst

als mensen op een share-link klikken. Als het om een Tweet-this link gaat (Twitter) dan kun je ook

per e-mailtekst een standaard tweet-tekst opgeven (open de e-mailtekst en ga naar de tab Sociale

media). 
  
4.7.2. Social links opnemen in een e-mailtekst  
Ga naar menu Content | E-mailteksten. Selecteer de betreffende e-mailtekst en open de editor om een

stuk tekst te wijzigen. Klik op het knopje  (Macro's invoegen) en ga naar het tab-blad Sociale

media. 
 
Kies een van de opties in dat tab-blad. Vervolgens wordt een knop in de vorm van een klein plaatje

geplaatst in de tekst op de plek waar je de cursor hebt staan (zet dus van te voren de cursor op de

juiste plek!). De volgende opties zijn beschikbaar: 
Toon Facebook Vind ik leuk link naar deze e-mail; deze knop zorgt ervoor dat op de Facebook

pagina van de lezer een Like-button wordt geplaatst met een link naar (de webpagina-versie van)

deze e-mailtekst

Laat lezers deze e-mail delen op hun LinkedIn pagina; deze knop zorgt ervoor dat op de LinkedIn

pagina van de lezer een link wordt geplaatst naar (de webpagina-versie van) deze e-mailtekst

Link naar mijn LinkedIn pagina; als de lezer op deze knop klikt wordt hij doorgelinkt naar jouw

LinkedIn pagina

Share mijn Facebook pagina; als de lezer op deze knop klikt kan hij jouw Facebook pagina

sharen

Bezoek mijn Facebook pagina; als de lezer op deze knop klikt wordt hij doorgelinkt naar jouw

Facebook pagina

Twitter Volg-mij link; als de lezer op deze knop klikt wordt hij doorgelinkt naar jouw Twitter

pagina en kan hij zich als volger opgeven

Tweet This link; als de lezer op deze knop klikt wordt hij doorgelinkt naar zijn Twitter pagina

waar hij een tweet kan toevoegen. Als standaard tekst voor die tweet kun je zelf een tekst

opgeven (zie onder), bijvoorbeeld &quot;Net een leuke nieuwsbrief (link) gelezen van

@twitternaam&quot;. Bij @twitternaam staat dan jouw Twitter accuont en bij link staat een link

naar (de webpagina-versie van) jouw nieuwsbrief

Je kunt zoals gezegd bij de tekst onder het tabblad Sociale Media van de e-mailtekst pagina de Tweet-

tekst nog specificeren, bijvoorbeeld met het onderwerp van je nieuwsbrief. Zorg dat je @ account

erbij vermeld staat.
  
4.7.3. Andere sociale media  
Wanneer je andere social media accounts gebruikt (Pinterest of YouTube bijvoorbeeld), dan zul je

zelf de icoontjes hiervan eerst als plaatjes moeten uploaden. Daarna zet je deze plaatjes in je tekst.

Klikt er vervolgens op en klik dan op het wereldbol-icoontje ( ) om er een werkende link van te

maken. Bij de url zet je de link naar jouw Pinterest of ander account.
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4.8. Importeren van relaties die geen toestemming hebben gegeven  
De relaties die nog geen toestemming hebben gegeven, zal eerst toestemming moeten worden

gevraagd. Deze relaties moeten echter wel bekenden zijn uit je eigen netwerk. Het is niet toegestaan

hiervoor een gekochte lijst te gebruiken! 
Ga zorgvuldig te werk volgens de onderstaande stappen. 
 
Ga naar menu Relaties | Import. Importeer de relaties (kijk bij sectie "Relaties importeren" elders in

het handboek voor meer informatie). Volg de onderstaande aanwijzingen tijdens het importeren:

Kies bij Stap 1 voor 'aan een nieuwe groep'

Naam van de groep: (bijvoorbeeld) Importgroep

Code: (bijvoorbeeld) Import2013

Doorloop vervolgens de resterende stappen van de import-wizard. Aan het eind heb je de relaties

geimporteerd in een nieuwe groep. 
 
Ga vervolgens naar menu Acties | Nieuwe lijstmanager. Maak een lijstmanager aan voor je

nieuwsbrief (tenzij je die al eerder hebt aangemaakt). Bij het laatste tabblad Groepen selecteer je bij

'Verwijder uit groep' de hierboven opgegeven importgroep. Hierdoor bereiken we dat wanneer iemand

zich gaat aanmelden, hij automatisch uit de importgroep wordt gehaald. Zorg ervoor dat het

aanmeldformulier van deze lijstmanager bestaat (hetzij op je eigen website, hetzij als een

Autorespond-landingspagina). 
 
Stuur de leden van de importgroep een uitnodigingsmail: via menu Content | Nieuwe e-mailtekst

maak je deze uitnodigingtekst. In deze e-mail moet je heel zorgvuldig formuleren. Het is namelijk

strikt genomen een spam-mail! Een uitnodigen versturen om zich aan te melden is dus iets wat je

maar één keer mag doen. Zet er een afmeldlink in, en vertel erbij dat ze geen berichten meer van je

krijgen wanneer ze zich niet aanmelden. Zet in de tekst een link naar de pagina waar het

aanmeldingsformulier van de lijstmanager staat. Meestal zal dit een pagina op je eigen site zijn. 
 
Plan nu een nieuwe mailing in via menu Acties | Nieuwe mailing. Geef een naam, bijvoorbeeld

'Eenmalige uitnodiging aanmelden nieuwsbrief' en selecteer de e-mailtekst. Kies in stap 3 voor 'Of

een specifieke doelgroep'. Klik in het scherm dat verschijnt op de knop Nieuw, kies voor 'is lid van

groep', selecteer de Importgroep en klik op Bewaren. Klik op Gereed. Maak de stappen af. 
 
Na de mailing zullen mensen zich aanmelden en op de lijst van de nieuwsbrief komen en tegelijkertijd

uit de importlijst worden gehaald. Nu rest nog de laatste stap die je ongeveer een maand later moet

uitvoeren (zo geef je iedereen ruimschoots de kans om zich aan te melden). Ga naar menu Relaties |

Relaties. Hier ga je het restant van relaties die nog in de importgroep zitten verwijderen uit je

administratie. Je gaat als volgt te werk: Filter op de 'importgroep'. Voer nog een extra controle uit of

werkelijk iedereen eruit is gehaald die zich heeft aangemeld: kies voor Filter op Meer Criteria. Ga

naar het veld 'Aangemeld voor' en kies de lijstmanager van de nieuwsbrief. Klik op Toevoegen. Dit

eventuele resultaat verwijder je eerst uit de groep Importgroep. Het restant kan nu verwijderd worden.

Filter weer op groep: Importgroep. Kies onder voor Verwijderen. De relaties zullen 's nachts uit de
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administratie worden verwijderd. 
  
4.9. Een gratis e-book aanbieden bij je nieuwsbrief  
Ik wil een gratis Ezine uitbrengen en als bijlage bij de bevestigingsmail van de nieuwsbrief-

lijstmanager een gratis Eboek meesturen. Ik kan echter de mogelijkheid om een bijlage toe te voegen

bij mijn lijstmanager-bevestigingsmail niet vinden. 
  
Je kunt inderdaad geen bijlages toevoegen aan de bevestigingsmail van een lijstmanager. Wat je wel

kunt doen is een nieuwe e-mailtekst aanmaken en deze als 'follow-up' email toevoegen aan de

lijstmanager.
  
4.9.1. Nieuwe e-mailtekst aanmaken  
Ga naar menu Content | Nieuwe e-mailtekst. Loop de tab-bladen af en vul de gegevens in. Gebruik

voor de onderwerpregel een duidelijk herkenbare tekst, bijvoorbeeld: Gratis e-book als

welkomstgeschenk. In tab Bijlage klik je op het vergrootglas ikoon. Klik dan in het veld Bestand

onderin om het Eboek te selecteren dat je wilt gebruiken. Klik dan op Gereed om het bestand up te

loaden. Let op: zorg dat de bestandsnaam geen spaties of vreemde tekens bevat! Klik vervolgens

onderaan rechts op Bewaren om de wijzigingen te bewaren. Meer informatie over het maken van e-

mailteksten vind je in sectie 3.6 en hoofdstuk 5.
  
4.9.2. E-mailtekst toevoegen aan de lijstmanager  
Ga naar menu Acties | Lijstmanagers. Selecteer de betreffende lijstmanager en klik op het potlood-

icoontje. Ga naar de tab Follow-up emails. Hier klik je op Nieuw en selecteer je de e-mailtekst die je

net hebt gemaakt en zet het veld Wanneer versturen op Direct. Klik op Gereed. Klik nu op

Bewaren om de lijstmanager als geheel te bewaren. Klaar!
  
4.10. De laatste nieuwsbrief versturen aan nieuwe aanmelders  
Je moet hiervoor eenmalig de lijstmanager aanpassen, en bij elke nieuwe mailing ervoor zorgen dat

die als laatst verstuurde e-mail bekend is bij de lijstmanager.
  
4.10.1. Aanpassen van de lijstmanager  
Je zal bij de betreffende lijstmanager moeten aangeven dat bij elke nieuwe aanmelding de e-mailtekst

van de laatst verstuurde mailing automatisch moet worden verstuurd. Ga naar menu Acties |

Lijstmanagers. Open de betreffende lijstmanager en ga naar tab-blad Algemeen. Zet een vink bij

Verstuur automatisch de laatste mailing naar een nieuwe aanmelder en klik op Bewaren
  
4.10.2. Opgeven bij elke nieuwe mailing die je doet
Bij elke mailing die je gaat versturen aan je nieuwsbrieflezers, moet je vanaf nu aangeven dat de e-
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mailtekst van die mailing als laatst verstuurde nieuwsbrief geldt. Dit doe je door als je een nieuwe

mailing aanmaakt, in stap 5 ervoor te zorgen dat in het eerste veld de nieuwsbrief-lijstmanager is

geselecteerd. Dit staat automatisch ingevuld als je in stap drie als doelgroep de nieuwsbrief-

lijstmanager hebt opgegeven.
  
4.11. Hoe kan ik (complex) zoeken naar bepaalde relaties?  
Een van de sterke punten van Autorespond is de mogelijkheid om op alle mogelijke manieren

dwarsdoorsnedes te maken van je relaties. Hierdoor kun je heel specifieke doelgroepen creeren om te

benaderen met een gepast aanbod.
  
4.11.1. Complex filteren  
Deze dwarsdoorsnedes maak je met behulp van het complexe zoekfilter. Dit filter vind je als je naar

menu Relaties | Relaties gaat en daar in het filtergedeelte bovenin kiest voor de filter-optie 'Meer

criteria...'. Er komt dan een venster naar beneden rollen waarmee je complexe zoekopdrachten

kunt maken (zie het plaatje hieronder). Het resultaat van zo'n zoekactie kun je vervolgens opslaan in

een aparte groep.
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Om het begrijpelijker te maken gaan we uit van een voorbeeld. We willen al onze nieuwsbrieflezers

hebben die graag incasso-betalingen willen gebruiken, die bovendien klant zijn van Autorespond, die

in het verleden ons e-book hebben besteld, en die de nieuwsbrief over incasso's hebben geopend en in

die nieuwsbrief hebben geklikt op de link naar ons artikel over 'Tips over incasso betalingen'. Dit zijn

kortom onze loyale klanten met een groter dan gemiddeld bestand die we een mooie aanbieding

willen doen... 
Maar wie zijn dit nu precies? In Autorespond termen moeten ze aan de volgende voorwaarden

voldoen:

Ze hebben de waarde 'Ja' van het vrije veld 'Wil incasso in shop'

Ze moeten lid zijn van de groep 'Bestelling e-book'

Minimaal twee en een half jaar lang onze nieuwsbrief lezen (aangemeld voor 1 juli 2010)

Hebben geklikt op een link naar een Tips pagina op onze site

De nieuwsbrief hebben geopend 'herinnering cursus'

Sinds twee jaar Autorespond als product bij ons hebben afgenomen, met de optie 'Uitbreiding tot

8000 relaties'

Deze selectie-criteria kun je één voor één definieren en toevoegen aan de filter-lijst. Vervolgens

kunnen we dan die relaties vinden die aan al deze kenmerken voldoen.
  
4.11.2. Criteria toevoegen  
Aan de linkerkant kun je een criterium uitzoeken om te gebruiken. De criteria die je kan gebruiken,

staan elk met een eigen titel in een lijst. Wil je bijvoorbeeld filteren op groep, ga dan naar de sectie

onder het kopje Filter op groep, geef de velden direct eronder een waarde en klik op Toevoegen. Dit

criterium wordt nu toegevoegd aan de rechter lijst. Wil je een criterium weghalen uit de rechter lijst,

klik dan op het rode kruisje.
  
4.11.3. Resultaat opvragen en bewaren  
Heb je alle criteria toegevoegd? Je kunt dan nog beslissen of de relaties aan elk criterium moeten

voldoen om gevonden te worden, of dat het genoeg is als de relatie al aan één criterium voldoet. Klik

op de knop Zoeken. Het scherm wordt weer opgerold en de gevonden relaties worden getoond in de

lijst. 
 
Je kunt de gevonden relaties nu toevoegen aan een nieuwe groep (knop Voeg toe aan nieuwe

groep... onderaan) of een bestaande groep (knop Voeg toe aan groep... onderaan). Je kunt ook de

gevonden relatie verwijderen uit een bestaande groep of ze zelfs geheel verwijderen uit je

administratie. Wil je de criteria aanpassen? Klik dan in het filterveld 'Meer criteria' en het zoekscherm

wordt weer uitgerold zodat je criteria kan verwijderen of toevoegen.
  
4.11.4. Bulk-aanpassen van gegevens  
Met een bulk-aanpassing wordt bedoeld dat je in één keer voor een groep van relaties de waarde van

een vrij veld kan aanpassen. Als je op de knop Bulk aanpassing... klikt, verschijnt een venster

waarin je een veld kan selecteren en een waarde kan opgeven. Alle relaties in het scherm worden nu
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aangepast zodat zij allemaal de opgegeven waarde krijgen voor dat veld.
  
4.12. Hoe kan ik een mislukte of openstaande betaling afmelden?  
Het kan soms gebeuren dat een IDeal betaling niet goed wordt teruggemeld naar Autorespond,

bijvoorbeeld omdat het uitvoeren van de betaling te lang duurt, of omdat de gebruiker niet terugklikt

vanaf het IDeal betaalscherm naar de shoppingcart pagina. Kijk voor deze gevallen hieronder bij

sectie 4.12.1 Afgebroken betalingen afhandelen. 
 
Lees voor betalingen die via Overmaken tot stand zijn gekomen, sectie 4.12.2 Openstaande betalingen

registreren. 
 
Incasso betalingen handel je af via menu Shop | Betalingen | Incasso's afhandelen. Meer informatie

vind je in sectie 5.2.3.
  
4.12.1. Afgebroken betalingen afhandelen  
Ga naar menu Shop | Betalingen | Afgebroken betalingen afhandelen om de status van een bestelling

te wijzigen. 
 
Je kunt hier een afgebroken betaling alsnog gereed melden. Dit doe je, als blijkt dat de klant toch

heeft betaald (bijvoorbeeld omdat het bedrag inmiddels al wel op je bankrekening is overgemaakt). Je

kunt dit voor één bestelling doen, of voor meerdere bestellingen tegelijk. Bij de betreffende regel klik

je op de cel in de kolom Betaald op en voert daar de betaaldatum in. In de cel onder kolom Via geef

je aan op welke manier het bedrag is betaald. 
Je kunt meerdere rijen invullen. Als je klaar bent klik je op Betaling gereed. Er wordt dan voor elke

bestelling alsnog een factuur gegenereerd en verstuurd naar de klant. Alle follow-up acties die zijn

gedefinieerd bij de (producten van die) bestelling worden dan ook alsnog uitgevoerd. 
 
Je kan ook een afgebroken betaling verwijderen. Selecteer eerst alle rijen die je wilt verwijderen door

in de eerste kolom het vinkje aan te kruisen. Klik vervolgens op Verwijderen om de geslecteerde

betaalpogingen te verwijderen. Indien er al wel een factuur is aangemaakt, wordt de status van die

factuur op 'niet-betaald' gezet (de reden hiervoor is dat je de factuur niet wilt verwijderen omdat er

dan een 'gat' in de factuurnummering ontstaat). Als er geen factuur was aangemaakt wordt de

bestelling geheel verwijderd.
  
4.12.2. Openstaande betalingen registreren  
Ga naar menu Shop | Betalingen | Openstaande betalingen registreren. Selecteer daar in de lijst de

betreffende betaling. Je kunt de manier van betalen en de betaaldatum invullen door in die rij te

klikken op de betreffende kolom. Je kunt overigens het bedrag in de kolom Betaald gewoon op 0

laten staan. Het juiste bedrag wordt automatisch meegenomen als je de wijzigingen bewaart. Je kunt

dit alles dus voor meerdere betalingen in één keer doen. Klik aan het eind op Bewaren om alle

Autorespond Handleiding pagina 49 van 123

© 2013 hoofdstuk 4. Dagelijks gebruik Autorespond



wijzigingen te verwerken. 
 

 
 
Op dit scherm zie je ook of iemand al eens een herinnering heeft ontvangen. Als dat zo is, dan wordt

de naam van de klant in rood getoond. Als je met de muis even boven de naam blijft hangen, zie je

bovendien wanneer er herinneringen zijn gestuurd. 
In de kolom 'Order' staat een intern ordernummer. Dit ordernummer kun je, als je Ideal gebruikt via

de Rabobank, terugvinden bij hun betaal-overzichten. 
 
Je kunt op deze plek bovendien opnieuw een herinnering sturen naar iemand. Klik daarvoor eerst op

de betreffende rij en klik daarna onderaan op de knop Stuur herinnering. Er wordt dan een e-mail

gestuurd naar die relatie met daarin bijgevoegd de betreffende factuur. De tekst van de e-mail kun je

instellen via menu Instellingen | E-mails en schermteksten (klik in dat scherm in het linkervak de

optie Betalingen | Herinnering aan en wijzig de tekst in het rechter vak). 
 
Je kunt de lijst uitprinten via de knop Printen onderin. 
 
Heb je je zakelijke rekening bij de ING, dan kun je ING betaling-gegevens importeren in

Autorespond zodat je niet handmatig alle openstaande facturen hoeft bij te werken. Exporteer eerst de

betalingsgegevens van je ING rekening. Log in op ING en klik onderin op 'Af en bij

betaalrekeningen'. Klik dan op de link 'Downloaden', selecteer een van en tot datum en kies voor

formaat 'kommagescheiden (mm-dd-jjjj)', klik op 'Downloaden' en bewaar het bestand op je

computer. 
Klik nu in Autorespond op Importeren en volg de aanwijzigingen op het scherm. In het eerste scherm

kies je bij Soort importbestand voor 'Mijn ING CSV file'. Upload het bestand en klik op Volgende

. Je ziet dan de geimporteerde regels. Klik op Verwerken. In het volgende scherm zie je bovenin links

de openstaande facturen in Autorespond en rechts de gevonden betalingen uit het importbestand.

Onderaan zie je een lijst van matches (een openstaande factuur die 'past' op een ING betaling) die het

systeem zelf heeft kunnen ontdekken. Als je zelf een match ziet die niet door het systeem is herkend,

kun je in het linker en rechtervak de betreffende regels aanklikken en op de knop Match! klikken. De

match wordt dan toegevoegd aan de onderste lijst. 
 
Vink alle onderstaande regels aan en klik op Verwerken. De betalingen worden nu geimporteerd en

verwerkt.
 

 

Heb je een zakelijke rekening bij ING? Dan kun je ook automatisch betalingen importeren via de

'Importeren' knop. De geimporteerde betalingen worden gematcht met de openstaande facturen.

Hierboven wordt uitgelegd hoe dat werkt.
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4.13. Hoe kan ik handmatig een nieuwe factuur aanmaken?  
Je wilt zelf een factuur aanmaken en versturen aan een relatie. Dat kan voor een bestaand product

gelden, of voor een dienst die specifiek voor die klant is uitgevoerd, waaraan een specifiek

prijskaartje hangt, en die je achteraf wilt factureren. 
 
In het eerste geval (bestaand product) kun je direct een eenmalige bestelling aanmaken waarna er een

factuur gestuurd wordt aan de klant. Lees verder bij sectie 4.13.3 Factuur maken voor een bestaand

product. Let op: dit kan niet voor abonnementsproducten. 
 
Wil je een klant achteraf factureren voor een dienst met een specifieke prijs, lees dan hieronder

verder. 
  
4.13.1. Algemeen product van type 'Dienst' aanmaken  
Voordat je een factuur kan aanmaken, moet je de dienst als product hebben gedefinieerd in je

administratie. 
 
Je kunt hiervoor het beste een nieuw product aanmaken met een algemene naam, bijvoorbeeld

"Geleverde diensten", of "Coaching-gesprek". Ga naar menu Shop | Nieuw product. In het eerste

tabblad Productgegevens vul je de naam in en kies je bij het veld Type product voor 'Dienst'. De

prijs laat je op 0 euro staan omdat je de prijs later bij het aanmaken van een factuur zelf kan bepalen. 
Zet het vinkje Beschikbaar voor affilliates uit omdat je dit product niet via affiliates wilt

verkopen (je gebruikt dit product immers alleen maar om zelf handmatig facturen aan te kunnen

maken). 
Zet het vinkje Prijs per keer bepaald aan! Dit is belangrijk, want alleen zo kun je later als je een

factuur aanmaakt, het bedrag aanpassen. 
 
Op het tabblad Info kun je eventueel in het veld links onder een korte omschrijving geven. Deze

omschrijving komt uiteindelijk op de factuur tussen haakjes achter de productnaam te staan. Later kun

je per factuur nog een extra regel met een specifieke beschrijving opgeven. 
 
Laat de andere tabbladen voor wat ze zijn en klik op Bewaren. 
 

 
4.13.2. Factuur voor een specifieke dienst  
In de vorige sectie hebben we gezorgd dat er een product is dat we voor de factuur kunnen gebruiken. 
 

Als je reiskosten moet maken en die wilt declareren op de factuur, kun je daarvoor het beste een

apart product aanmaken zoals hierboven is beschreven. Noem dat product dan 'Reiskosten'. Als je

later een factuur aanmaakt, kun je dit product opvoeren in je factuur. Je geeft dan het juiste

totaalbedrag op en in de extra regel die bij dit product op de factuur wordt getoond kun je

aangeven om hoeveel kilometer het ging, de prijs per kilometer, welke treinkaartjes, etc.
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Er is nog één voorbereidende actie nodig voordat we de factuur gaan aanmaken: er moet een klant

bestaan aan wie we de factuur gaan sturen. Waarschijnlijk bestaat deze klant al als relatie in

Autorespond. Is dat niet zo, maak dan eerst de relatie aan via menu Relaties | Nieuwe relatie. Voer

naam, eventueel bedrijfsnaam en adresgegevens op. Let op: in de tab Klantgegevens moet je het veld

Status op 'klant' zetten! Anders is deze relatie niet selecteerbaar als we de factuur gaan maken. 
 
Bestond de relatie al in Autorespond? Dan hoef je die niet meer aan te maken, maar je moet wel

controleren of deze relaties ook als 'klant' bekend is. Open daartoe de relatie via menu Relaties |

Relaties; zoek de betreffende relatie en open deze door op het potlood icoontje te klikken. Ga naar de

tab Klantgegevens en zorg dat het veld Status op 'klant' staat. 
 
Nu kunnen we de factuur gaan aanmaken. Het aanmaken van een factuur voor een klant noemen we

in Autorespond een 'Eenmalige bestelling'. Ga naar menu Shop | Eenmalige bestelling. 
 
In tabblad Klantgegevens klik je op Kies een klant . Selecteer de klant (je kunt indien nodig zoeken

op e-mailadres bovenin) en klik op Selecteer. De gegevens verschijnen nu in de velden. Je kunt de

velden eventueel aanpassen. 
 
Ga nu naar tab Bestelling. Hier ga je de factuur-regels aanmaken. Elke factuur-regel correspondeert

met een product. Klik dus onderaan op + Product. In het scherm dat verschijnt kies je het product

(van type 'Dienst') dat je eerder hebt aangemaakt. Omdat het geselecteerde product een dienst is, kun

je onderin een extra omschrijving opgeven. Hier kun je bijvoorbeeld aangeven om hoeveel uur het

ging, of waaruit de dienst precies bestond. Geef hier ook de prijs op. Klik op Toevoegen en de

nieuwe factuur-regel is toegevoegd. Je ziet meteen een bijgewerkt prijs-overzicht. 
Je kunt eventueel nog kortingen toevoegen aan de factuur via de knop + Korting. Je moet deze

korting dan wel eerder hebben gedefinieerd in Autorespond (dat gaat via menu Shop | Promoties). 
 
Je kunt op elk moment een voorbeeld van de factuur zien door op de knop Voorbeeld te klikken. Je

kunt dan een voorbeeld-PDF downloaden. 
 
In de tab Betaling kun je aangeven op welke manier deze factuur moet worden betaald. Als je kiest

voor IDeal of een andere online betalingsmethode, wordt er in de e-mail met de factuur die naar de

klant wordt gestuurd, een betalingslink ingevoegd. Hij of zij kan dan de factuur direct betalen. 
Je kan in dit tabblad ook nog een klantkenmerk opgeven dat onder de klantgegevens op de factuur

wordt getoond. Wil je nog meer extra informatie op de factuur kwijt dan kan dat via het veld Vrije

tekst op tabblad Bestelling. 
 
Is alles correct ingevuld? Klik dan op Bewaren. De factuur wordt dan bewaard in je systeem en er

gaat een e-mail naar de klant met de factuur als bijlage. De tekst van die e-mail kun je nog aanpassen

via de knop Factuur e-mailtekst wijzigen. Wil je geen e-mail sturen naar de klant maar alleen de

factuur opslaan in het systeem? Vink dan de optie Bewaar bestelling maar verstuur geen e-

mail aan. 
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4.13.3. Factuur voor een bestaand product  
Je wilt een factuur aanmaken voor één of meerdere producten met een vaste prijs. We beschrijven hier

hoe dat in zijn werk gaat met producten van type 'Dienst', 'Digitaal' of 'Goederen'. 
 
Let op: wil je een factuur aanmaken voor een abonnement of voor een bestelling met gespreide

betaling, lees dan verder in sectie 4.13.4. 
 
Voordat we gaan beginnen moet het product bestaan in je administratie. Zie sectie 5.10 voor meer

informatie over producten. Daarnaast moet de klant bestaan in je administratie (zie sectie 4.13.2

hierboven). 
 
Is dat allemaal geregeld? Ga nu naar menu Shop | Eenmalige bestelling. 
 
In het eerste tabblad Klantgegevens selecteren we de klant. Klik je op Kies een klant . Selecteer de

klant (je kunt indien nodig zoeken op e-mailadres bovenin) en klik op Selecteer. De gegevens

verschijnen nu in de velden. Je kunt de velden eventueel aanpassen. 
 
Ga nu naar tab Bestelling. Hier ga je de factuur-regels aanmaken. Elke factuur-regel correspondeert

met een product. Klik dus onderaan op + Product. In het scherm dat verschijnt kies je je product. Je

kunt vervolgens onderin extra informatie toevoegen:

in het tabblad Aantal kun je het aantal items opgeven

als er kenmerken zijn gedefinieert voor het product, kun je die opgeven in tabblad Kenmerken.

Klik op de rij van het kenmerk waarvoor je een optie wilt opgeven, in de kolom Waarde. Je kunt

vervolgens een optie kiezen, waarna je meteen de eventuele prijs-bijstelling ziet veranderen. Dit

tabblad is overigens alleen beschikbaar als er kenmerken zijn gedefinieerd voor het gekozen

product

in tabblad Prijs en omschrijving kun je een extra omschrijvingsregel toevoegen en de prijs

aanpassen. Let op: dit tabblad is alleen beschikbaar als voor het geselecteerde product de vink

Prijs per keer bepaald aan staat!

Klik op Toevoegen om het product als factuur-regel toe te voegen op de factuur (je kunt overigens

een product slechts eenmalig toevoegen). Je ziet meteen een bijgewerkt prijs-overzicht. 
 
Je kunt eventueel nog kortingen toevoegen aan de factuur via de knop + Korting. Je moet deze

korting dan wel eerder hebben gedefinieerd in Autorespond (dat gaat via menu Shop | Promoties). 
 
Als je een fysiek product hebt toegevoegd kun je eventueel nog verzendkosten toevoegen op de

factuur. Klik op Verzendkosten, selecteer een methode en klik op op Doorvoeren. De verzendkosten

worden toegevoegd aan de factuur-regels en ook verwerkt in de totaal-prijs. 
 
Klik op Verwijderen om de geselecteerde factuur-regel te verwijderen. 
Wil je aantal of omschrijving aanpassen, klik dan op Wijzigen. 
 
In de tab Betaling kun je aangeven op welke manier deze factuur moet worden betaald. Als je kiest
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voor IDeal of een andere online betalingsmethode, wordt er in de e-mail met de factuur die naar de

klant wordt gestuurd, een betalingslink ingevoegd. Hij of zij kan dan de factuur direct betalen. 
Je kan in dit tabblad ook nog een klantkenmerk opgeven dat onder de klantgegevens op de factuur

wordt getoond. Wil je nog meer extra informatie op de factuur kwijt dan kan dat via het veld Vrije

tekst op tabblad Bestelling. 
 
Is alles correct ingevuld? Klik dan op Bewaren. De factuur wordt dan bewaard in je systeem en er

gaat een e-mail naar de klant met de factuur als bijlage. De tekst van die e-mail kun je nog aanpassen

via de knop Factuur e-mailtekst wijzigen. Wil je geen e-mail sturen naar de klant maar alleen de

factuur opslaan in het systeem? Vink dan de optie Bewaar bestelling maar verstuur geen e-

mail aan. 
  
4.13.4. Factuur voor abonnement of gespreide betaling  
Wil je handmatig een nieuw abonnement starten of een eerste factuur aanmaken voor een bestelling

met een gespreide betaling, dan moet je in Autorespond termen een 'abonnement' aanmaken. Het feit

dat iets een abonnement is, betekent alleen maar dat er product (of dienst) wordt geleverd, waarbij er

sprake is van een regelmatig terugkerende betaling. 
 
Die betaling kan per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar zijn. Het is niet mogelijk om andere

termijnen te hanteren. Ook is het niet mogelijk om verschillende termijnen te hanteren binnen één

abonnement. 
 
Bij een abonnement kun je aangeven of de termijnen oneindig doorlopen, of dat er een einde is na X

termijnen. 
Wil je bijvoorbeeld een jaarabonnement aanbieden dat na een jaar automatisch stopt en waarbij er per

maand wordt betaald, dan zet je het veld Betaalperiode op 'Maandelijks' en zet het veld Aantal

betaaltermijnen op '12' (waar dit gebeurt lees je verderop). 
Elke maand wordt een factuur gegenereerd en verstuurd naar de klant. Als die factuur wordt

verstuurd, krijg jij een notificatie e-mail en als de klant betaalt, krijg jij daar desgewenst ook een

notificatie van. Als de twaalfde factuur is verstuurd, stopt het abonnement - je hoeft daarvoor zelf

niets te doen. 
 
Op elk moment kun je via menu Shop | Abonnementen de lijst van abonnementen zien. Als je op een

abonnement klikt, zie je onderin de lijst van verstuurde facturen met hun betaalstatus. Je kunt een

abonnement openen om gegevens te wijzigen. De gewijzigde gegevens worden in principe in de

eerstvolgende factuur verwerkt. Ook kun je in tabblad Abonnementgegevens een abonnement

stopzetten door in het veld Einde abonnement een datum te plaatsen. Er worden vanaf die datum dan

geen nieuwe facturen meer verstuurd. 
 
Nieuw abonnement of een aankoop met gespreide betaling aanmaken 
 
Ga naar menu Shop | Nieuw abonnement. Kies op het eerste tabblad een klant op de manier zoals

eerder in sectie 4.13.2 is beschreven. Selecteer vervolgens in tabblad Producten het gewenste
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(abonnements)product: kies bovenin het product en pas onderin eventueel kenmerken aan van dat

product als die voor dat product zijn gedefinieerd. Mochten er kortingen zijn gekoppeld aan het

geselecteerde product, dan worden die automatisch meegenomen op de factuur. Je ziet steeds de

getallen in de prijstabel aan de rechterkant veranderen als je iets aanpast. 
 
In tabblad Abonnementgegevens kun je de start en einddatum van het abonnement opgeven. Let op:

de einddatum hoeft in principe niet ingevuld te worden, ook niet als het om een gespreide betaling

gaat! In dat laatste geval (gespreide betaling) geef je in het veld Aantal betaaltermijnen op

hoeveel facturen er moeten worden verstuurd. De termijn (om de hoeveel tijd er een factuur moet

worden gestuurd: per maand, per kwartaal, per jaar) geef je op in het veld Betaalperiode. Als het om

een onbeperkt doorlopend abonnement gaat kun je het veld Aantal betaaltermijnen op '0' laten

staan. 
 
Geef de betalingswijze op. Afhankelijk van de gekozen betaalwijze wordt een betaal-link

meegestuurd in de factuur e-mail. 
Als er extra kosten verbonden zijn aan bijvoorbeeld de betaalmethode 'Overmaken', dan komen die

extra kosten ook op de factuur (je ziet ze ook verschijnen in tabblad Producten). Verder kun je hier

nog een extra klantkenmerk opnemen dat op de factuur wordt vermeld. (Pas op: het veld

Opmerkingen komt niet op de factuur maar is alleen voor eigen gebruik.) 
 
Als deze bestelling via een affiliate is binnengekomen, kun je in het veld Affiliate-code de juiste

code invoeren. De affiliate wordt dan beloond zodra dit abonnement betaald wordt. 
 
Als je op Bewaren klikt, wordt het abonnement opgeslagen en wordt een e-mail naar de klant

gestuurd met daarbij gevoegd de factuur. De tekst van deze e-mail kun je aanpassen via menu

Instellingen | E-mails en schermteksten. Het gaat om de tekst 'Bestellen | Factuur e-mail (onbetaald)'.
  
4.13.5. Factuur aanpassen  
Je kunt een factuur (eenmalige bestelling) aanpassen. Ga naar menu Shop | Bestellingen, selecteer de

juiste bestelling en klik op het potlood-icoontje. Wil je een lopend abonnement (of bestelling met

gespreide betaling) wijzigen? Ga dan naar menu Shop | Abonnementen en open het bewuste

abonnement. 
 
Ben klaar met de wijzigingen? Klik dan op Bewaren. De factuur wordt bewaard maar niet

automatisch verstuurd naar de klant. Als dit nodig moet je dat handmatig doen. 
 
Let op: als je dat hebt gedaan moet je altijd wel de PDF factuur nog een keer laten genereren! Nadat je

een bestelling hebt aangepast kom je terug in het overzicht van bestellingen (of abonnementen, zie

boven). Klik de juiste regel aan en klik onderin op de knop Hergeneer factuur. Bij abonnementen

selecteer je bovenin het juiste abonnement en klik je onderin de juiste factuur-regel aan alvorens op

Hergenereer factuur te klikken. 
 
Waarschuwing: bij facturen die reeds zijn betaald is het raadzaam om geen veranderingen te maken in
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de factuur-regels aangezien de totaal-prijs dan eventueel niet meer klopt met het geregistreerde bedrag

van de bijbehorende betaling. In die gevallen kun je uiteraard wel klantgegevens wijzigen, of een

extra klantkenmerk op de factuur toevoegen. 
 
Wijzigen van abonnementen of gespreide betalingen 
 
Gaat het om een abonnement dat je wilt wijzigen? De wijzigingen worden dan per direct doorgevoerd

en alle facturen die in de toekomst zullen worden verstuurd, zullen die wijzigingen bevatten. Maar als

er bijvoorbeeld net gisteren een factuur is verstuurd (bijvoorbeeld voor de tweede termijn) en die

factuur is nog niet betaald, dan kun je er voor kiezen om ook die factuur nog aan te laten passen. Klik

dan op de vink Verwerk deze wijzigingen in de laatst verzonden factuur indien deze

nog niet is betaald. 
 
Let op: het direct aanpassen van de bedrijfsnaam op de factuur is niet mogelijk bij abonnementen. Je

moet daarvoor de bedrijfsnaam aanpassen zoals die bij de betreffende relatie staat vermeld (dus

abonnement weer even sluiten, relatie openen via Relaties | Relaties, bedrijfsnaam aanpassen, relatie

bewaren en abonnement weer openen c.q. factuur hergegeneren). 
  
4.14. QuickStart Nieuwsbrief versturen  
Wil je snel starten met een nieuwsbrief versturen, volg dan de onderstaande drie stappen. Wil je meer

uitgebreide uitleg, (bijvoorbeeld over het importeren van opt in relaties, het verzenden van een ebook

of mini-cursus bij aanmelding, het wijzigen van de afmeldtekst) volg dan het uitgebreide stappenplan

in hoofdstuk 3.
  
4.14.1. Stap 1. Lijstmanager aanmaken met dubbel opt in  
Ga naar menu Acties | Nieuwe lijstmanager. Volg de stappen in de wizard. Let op: onderbreek de

stappen tussendoor niet, anders gaan de gegevens verloren. 
Je geeft een naam: bijvoorbeeld 'Nieuwsbrief Effectief leidinggeven' en bij Betreft een

omschrijving, bijvoorbeeld 'Voor aan en afmeldingen nieuwsbrief'. Het Categorie veld kun je

vooralsnog leeg laten. Laat de vinken staan bij: Verstuur automatisch laatste mailing...,

Meerdere malen aanmelden toegestaan, en Stuur een emailnotificatie naar. Klik op

Volgende.

Bepaal hier de velden van het aanmeldformulier. Voeg onder tab-blad Velden eventueel

'achternaam' toe als formulierveld met behulp van de knop Voeg toe. Zet de velden in de

gewenste volgorde door ze te verslepen. Kies tab-blad Layout zodat je rechts de opmaak-opties

voor het formulier ziet, en wijzig kleuren, teksten of lettertype. Daarna klik je op tab-blad Code

voor je website en zet je de code van het formulier op het klembord: ga in het code-veld staan

met je muis, toets CTRL-A zodat alles geselecteerd is en toets CTRL-C om de tekst op het

klembord te zetten. Dit kan je overigens ook later doen. Klik op Volgende rechts onderaan.

Je bepaalt hier de aanmeldteksten bij het formulier. Er worden standaard-teksten gebruikt die je

eventueel aan kunt passen. Elk tabblad is een stap in het aanmeldproces en elke tab bevat een
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knop om de standaard tekst aan te passen. De vink bovenin kun je laten staan zoals die is.

Mag je overslaan

Mag je overslaan

Je geeft een naam aan de groep: bijvoorbeeld 'Nieuwsbriefabonnees'. Klik dan op de knop

Bewaren.

Je komt nu terug in het overzicht van de lijstmanagers, waar je de net aangemaakte lijstmanager ziet

staan.
  
4.14.2. Stap 2. Content maken voor de nieuwsbrief  
Ga naar menu Content | Nieuwe emailtekst. Selecteer een template dat je wilt gaan gebruiken als basis

voor de nieuwsbrief uit de reeks van voorbeelden onderin het scherm. Klik dan op Verder... 
Tabblad Algemeen: Je geeft hier het onderwerp op (dit komt in de mailbox van je abonnees!)

Tabblad Adresgegevens: pas de standaard afzendergegevens eventueel aan.

Tabblad Inhoud: via de knop Template Editor... bewerk je het template met een header, logo en je

favoriete kleuren. Je voorziet je tekst van je adresgegevens, colofongegevens etc. De knop Help

rechts bovenin geeft meer informatie over het gebnruik van de Template editor. Ben je klaar?

Klik dan rechtsonder op Bewaren.

Je stuurt indien gewenst een testmail (onderaan) om te controleren of alles er goed uitziet en

wijzigt indien nodig.

Klik dan op Bewaren. 
 

 
4.14.3. Stap 3. Nieuwsbrief versturen  
Ga naar menu Acties | Nieuwe mailing en volg de stappen van de wizard.

Je geeft een naam - alleen zichtbaar voor jou - en je selecteert in het derde veld met het

vergrootglas de juiste e-mailtekst (klik in het venster dat verschijnt nogmaals op het vergrootglas

om alle e-mailteksten te zien). Klik Volgende.

Je geeft een datum en tijdstip op. Klik Volgende.

Je selecteert hier in het bovenste veld Selecteer een lijstmanager de lijstmanager die je

eerder hebt aangemaakt. Op deze manier zal de mailing worden verstuurd naar alle relaties die

zich hebben aangemeld voor die lijstmanager. Klik Volgende.

Mag je overslaan.

Het eerste veld is al gevuld en je kan dit zo laten staan. Wanneer je NIET wilt dat deze

nieuwsbrief naar nieuwe aanmelders moet, maak dan het veld met de lijstmanager leeg.

Controleer en klik op Bewaren.

De mailing komt nu in de lijst te staan. In de kolom Grootte staat aan hoeveel relaties de mailing naar

verwachting zal worden verstuurd. Dit aantal kan eventueel nog wijzigen indien er tussen nu en het

tijdstip dat de mailing daadwerkelijk wordt verstuurd, nog nieuwe aanmelders zijn voor de

lijstmanager. 
 

Maak voor een volgende nieuwsbrief een kopie van de huidige nieuwsbrief. Je kan een kopie

maken van een e-mailtekst door in de lijst van e-mailteksten (je komt daar via menu Content | E-

mailteksten) te klikken op het groene knopje (in de Acties kolom in de lijst van e-mailteksten).

Er komen statistieken beschikbaar nadat de mailing is verstuurd. Deze statistieken kun je opvragen
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4.15. Statistieken en Lijsten  
In hoofdstuk 2 zijn de statistieken al kort ter sprake geweest. Elk scherm is opgebouwd uit een

gedeelte linksboven waar je het betreffende overzicht selecteert, een selectie-gedeelte links onder

waar je een tijdvak kan selecteren en andere filters kan instellen, en het overzicht zelf in het midden

van de pagina. Met de knop Toon links onderin vraag je steeds een overzicht op. Gebruik deze knop

elke keer als je links wijzigingen hebt gemaakt. 
 
In deze sectie lopen we alle statistische overzichten en beschikbare lijsten langs.
  
4.15.1. Mailing statistieken  
De statistieken over mailings kun je op twee manieren bekijken. De eerste manier is via menu Acties |

Mailings. Selecteer de mailing en klik op het statistieken-icoontje ( ). Alle mailing-statistieken

vind je linksboven onder het kopje Mailingen. De gekozen mailing is al vooringevuld links-onder in

het veld Mailings. 
De andere manier om op dit scherm te komen is via menu Acties | Dashboard. Nu moet je nog wel

zelf een mailing selecteren in het veld Mailings linksonder waarvan je de gegevens wilt zien. 
We lopen alle mailing overzichten één voor één langs. 
 
Statistieken 
Dit overzicht verschijnt automatisch als je via een mailing bij de statistieken bent gekomen. Het geeft

een aantal totalen weer:

aantal ingepland: berekend aantal ontvangers op het moment dat de mailing wordt gestart

aantal verstuurd: aantal ingepland minus mensen die op de bouncelijst en de 'ik wil geen mails

meer ontvangen' lijst staan

aantal afgeleverd: het aantal daadwerkelijk afgeleverde e-mails (minus hard en soft bouncers)

geopend: het aantal unieke relaties die de mail hebben geopend

link geklikt, het aantal getelde kliks betreft een unieke relatie-link-klik combinatie. Dus als één

relatie drie keer op dezelfde link heeft geklikt, wordt dat als één klik geteld.

sociale media

De blauwe lijn geeft de relatieve percentages weer en de gele balken de absolute aantallen. Met

relatieve percentage bedoelen we dat elk percentage de verhouding weergeeft tussen de waarde van de

balk waar het blause punt staat ten opzichte van de balk links ernaast. Dus als er een open-rate is van

35%, betekent dat dat 35% van de mensen die de mail daadwerkelijk heeft ontvangen, die ook heeft

geopend. 
 
Verder kun je op de tweede en derde balk klikken voor extra informatie over niet-verstuurde e-mails. 
 

door op het statistiek icoontje te klikken bij de betreffende mailing (alle mailings kun je altijd zien

via menu Acties | Mailings), of via menu Acties | Dashboard. Bij elke relatie die deze mailing

ontvangt, zullen zogenaamde 'gebeurtenissen' worden aangemaakt. Deze gebeurtenissen voor

een specifieke relatie vind je terug in het tab-blad Gebeurtenissen als je die relatie opent.
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Geopend per uur 
Hier kun je zien op welke momenten van de dag de mail werd geopend. Je kunt inzoomen in de

grafiek door met de muis een bepaald stuk te selecteren (hou de muisknop ingedrukt en beweeg; het

geselecteerde gebied wordt blauw). 
Daarnaast wordt het leesgedrag per dagdeel getoond in een taartdiagram. 
 
Vergelijk opens/kliks 
Wil je meerdere mailings met elkaar vergelijken dan kan dat hier. Eerst selecteer je meerdere mailings

in het veld Mailings aan de linkerkant: klik op het vergrootglas icoon en selecteer de mailings die je

met elkaar wilt vergelijken. Klik dan op Toon onderaan. De blauwe lijn geeft het "link geklikt"

percentage aan en de gele lijn het "geopend" percentage. 
 
Populaire links 
Hier vind je de 10 meest populaire (meest geklikte) links van (maximaal 10) geselecteerde mailings. 
 
Vergelijking 
Hier kun je de ingepland/verstuurd/afgeleverd/geopend/geklikt/sociale media percentages vergelijken

van (maximaal 10) geselecteerde mailings. Je kan desgewenst inzoomen op een bepaald deel van de

grafiek. 
 
Gemiddelde 
Dese grafiek is identiek aan het eerste overzicht, maar het is niet gebaseerd op een individuele

mailings, maar op alle mailings die tot nu toe zijn uitgevoerd. 
 
Uitgevoerde acties 
Dit overzicht toont een lijst van alle uitgevoerde acties van één mailing. Je kunt bovenaan filteren op

type gebeurtenis of op e-mailadres. je kunt deze gegevens ook exporteren naar Excel (knop Excel

export rechts onderaan) om daar nog verdere eigen analyses te maken als je dat zou willen. 
Je kunt hier ook de bij de e-mailadressen behorende relaties in een groep plaatsen. Selecteer daartoe

eerst de betreffende rijen in de lijst, selecteer een groep onderaan bij het veld Voeg deze relaties

toe aan groep en klik op OK. (Tip: je kan hier ook een nieuwe groepsnaam invoeren in plaats van

een bestaande groep te selecteren; er wordt dan een nieuwe groep aangemaakt waar deze relaties aan

toe worden gevoegd.) 
 
Split-test 
Heb je een mailing uitgevoerd die uit verschillende e-mailteksten bestaat? (Dat wil zeggen dat er in

één mailing meerdere e-mailteksten zijn verstuurd naar verschillende groepen relaties.) Dan kun je

hier de ingepland/verstuurd/afgeleverd/geopend/geklikt/sociale media percentages vergelijken per e-

mailtekst. Zo kun je inzicht krijgen over welke e-mailtekst het beste resultaat oplevert. 
  
4.15.2. Lijstmanager statistieken  
De statistieken over lijstmanagers (hier verder afgekort als LM) kun je op twee manieren bekijken. De

eerste manier is via menu Acties | Lijstmanagers. Selecteer de LM en klik op het statistieken-icoontje
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( ). Alle LM-statistieken vind je linksboven onder het kopje Lijstmanagers. De gekozen LM is al

vooringevuld links-onder in het veld Lijstmanagers. 
De andere manier om op dit scherm te komen is via menu Acties | Dashboard. Nu moet je nog wel

zelf een LM selecteren in het veld Lijstmanagers linksonder waarvan je de gegevens wilt zien. 
 
We lopen alle LM overzichten één voor één langs. 
 
Aan en afmeldingen 
Je ziet hier een grafiek waarbij de gele lijn de groei van je lijst weergeeft. De groei wordt bepaald

door de aan- en afmeldingen die hebben plaatsgevonden gedurende de tijd dat de lijstmanager actief

is. Elke aanmelding wordt bovendien weergegeven als een groene stip en de afmeldingen als een rode

stip. Zo kun je per dag zien hoeveel aan- en/of afmeldingen er hebben plaatsgevonden. je kan hier

inzoomen om meer detail te zien. Dit doe je door in de grafiek met de muis een bepaald stuk te

selecteren (hou de muisknop ingedrukt en beweeg; het geselecteerde gebied wordt blauw). Als je met

de muis boven een stip gaat staan verschijnt extra informatie met de exacte aantallen voor die dag. 
 
Let op: de gele lijn toont de groei en hoeft niet perse overeen te komen met het aantal relaties dat in

de groep van deze lijstmanager zit. Als je bijvoorbeeld relaties hebt geimporteerd in de groep van

deze lijstmanager, zal het totale aantal relaties van deze lijstmanager groter zijn dan wat de gele lijn

aangeeft. 
 
Vergelijk opens/kliks 
Wil je weten hoe de follow-up e-mails van een lijstmanager worden bekeken? Deze grafiek toont je

het open-percentage (de gele lijn) en doorklik-percentage (de blauwe lijn) van alle follow e-mails van

de geselecteerde lijstmanager. Zo kun je snel de follow-up mails vergelijken met elkaar en zien welke

mails goed worden gelezen en hoe vaak er op links wordt geklikt. Elk punt op de horizontale as

representeert een follow-up e-mail. Op de horizontale as zie je het tijdstip waarop de mail wordt

verzonden. Als je met de muis op een punt op een lijn gaat staan verschijnt de titel van de e-mail en

wordt het betreffende percentage getoond. 
 
Populaire links 
Op welke links wordt nu het meest geklikt van alle follow-up e-mails van een lijstmanager? Dat vind

je terug in deze grafiek. Het toont de 10 meest populaire links. 
 
Uitgevoerde acties 
Hier vind je, in lijstvorm, alle acties terug die zijn uitgevoerd door de geselecteerde lijstmanager. In

het linker veld Periode kun je een periode opgeven. Standaard staat die op &quot;t/m

vandaag&quot;. Let op: het kan soms even duren voordat de lijst zichtbaar wordt vanwege het grote

aantal acties. 
Je kunt bovenaan filteren op type gebeurtenis of op e-mailadres. Je kunt deze gegevens ook

exporteren naar Excel (knop Excel export rechts onderaan) om daar nog verdere eigen analyses te

maken als je dat zou willen. 
Je kunt hier ook de bij de e-mailadressen behorende relaties in een groep plaatsen. Selecteer daartoe
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eerst de betreffende rijen in de lijst, selecteer een groep onderaan bij het veld Voeg deze relaties

toe aan groep en klik op OK. (Tip: je kan hier ook een nieuwe groepsnaam invoeren in plaats van

een bestaande groep te selecteren; er wordt dan een nieuwe groep aangemaakt waar deze relaties aan

toe worden gevoegd.) 
 
Geplande e-mails 
Hier vind je een lijst met nog uit te voeren acties. Het gaat dan om e-mails die nog verstuurd moeten

worden voor een lijstmanager. je kunt ook hier bepaalde relaties (e-mailadressen) selecteren en

toevoegen aan een groep. Daarnaast kun je ingeplande emails verwijderen door de betreffende rijen te

selecteren en onderaan op de knop Verwijder te klikken. 
 
Alle lijstmanagers 
Dit overzicht toont voor alle lijstmanagers: het totaal aantal aanmeldingen, het totaal aantal

afmeldingen en de huidige grootte van de groep. 
Tip: als je veel lijstmanagers hebt, is het raadzaam om in te zoomen op een klein gedeelte van de

grafiek zodat de gegevens beter leesbaar worden. 
  
4.15.3. Relatie-statistieken  
Ga naar menu Acties | Dashboard en klik linksboven op de groep 'Relaties'. De overzichten onder

deze groep geven je snel inzicht in bepaalde aspecten van de relaties in je administratie. We lopen de

overzichten langs. 
 
Vrije velden 
Hier zie je alle vrije velden gerepresenteerd als gele balkjes. De hoogte van de balk geeft aan voor

hoeveel relaties dit vrije veld is ingevuld. Ga met de muis op de balk staan en een beschrijving van het

veld verschijnt. Als je op een balk klikt, zie je de verschillende ingevulde waardes verschijnen in een

taartdiagram. Door op de knop Toon te klikken kom je weer terug in het overzicht. 
Let op: alleen "ja/nee" en "lijst" velden worden getoond. Vrije velden van type "tekst" zijn niet

opgenomen. 
 
Populaire links 
Dit taartdiagram toont de acht meest populaire links (meest geklikt) van al je mailings en follow-up

mails. 
 
Trouwe lezers 
Welke relaties openen vaak hun e-mail en welke doen vrijwel niets meer? Deze lijst toont per relaties

hoe vaak zij e-mails hebben geopend en geklikt. De kolom Geopende follow-ups en Geopende

mailings geven aan hoe vaak een follow-up of mailing is geopend t.o.v. het verstuurde aantal. De

kolom Geopend totaal combineert de gegevens van de andere twee kolommen. Let op: de

percentages kunnen groter dan 100% zijn omdat individuele kliks en open-acties worden getoond.

Dus als er bijvoorbeeld in de Geopende mailings kolom staat: "22 van de 12 (183%)", dan betekent

dat, dat er in totaal 22 "klik" of "open" gebeurtenissen zijn gemeten over 12 mailings. Alle 12

mailings zijn dus gelezen. 
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Je kunt nu makkelijk zien wie de "trouwe" relaties zijn die het meest je nieuwsbrief lezen. Doe dit

door in het Filtervak bovenin te filteren op "Filter percentage" en dan een waarde te kiezen,

bijvoorbeeld "90% of meer". Klik vervolgens op het vergrootglas icoontje om de lijst te verversen.

Kies je echter voor "0%", dan krijg je de zogenaamde slapende relaties. Je zou deze relaties toe

kunnen voegen aan een (nieuwe) groep en op een later moment deze relaties kunnen verwijderen uit

je administratie. 
 
Afzeggingen en kliks 
Deze lijst toont alle e-mailteksten die zijn gebruikt in mailings of lijstmanagers en geeft aan hoe vaak

er vanuit die e-mailtekst is geklikt of afgemeld. Je kan zo snel zien welke e-mailtekst het meest

effectief is, of mensen "weg jaagt". 
 
E-mail devices 
Welke e-mailprogramma's worden gebruikt en op wlke apparaten? Deze twee taartdiagrammen tonen

respectievelijk de percentages gebruikte e-mailprogramma's en gebruikte apparaten (denk aan

computer, tablet, Ipad). 
  
4.15.4. Algemene statistieken  
Ga naar menu Acties | Dashboard en klik linksboven op de groep Statistieken'. Op dit moment is er

één overzicht beschikbaar. 
 
Mailing statistieken 
Deze grafiek toont niet alleen maar de gegevens van jouw eigen administatie, maar toont de

samengevoegde gegevens van alle Autorespond administraties. Je kunt de gegevens dus zien als een

soort benchmark: hoe doen andere Autorespond gebruikers het ten opzichte van mijzelf? Wat is het

gemiddelde doorklik-percentage en op welk gedeelte van de dag worden e-mails het vaakst verstuurd

of geopend? 
De gele balken onderin geven de verstuurd/geopend/geklikt percentages wee, waarbij voor elke

categorie "jouw" waarde is afgezet tegen de "algemene" waarde van alle andere administraties. 
Bovenin zie je de algemene (dus gemeten over alle administaties) percentages per dagdeel en per dag

van de week. 
 
Op termijn zullen er meer overzichten worden toegevoegd aan deze categorie.
  
4.15.5. Shoppingcart statistieken  
Ga naar menu Shop | Overzichten en lijsten | Dashboard. Ook hier zijn weer verschillende groepen

van overzichten te vinden. We lopen de overzichten langs. 
 
Groep Algemeen 
In de eerste grafiek 'Overzicht' kun je snel de gemaakte omzet zien van de afgelopen maanden. Dit

overzicht verschijnt standaard als je statistieken-pagina hebt geopend via de bovengenoemde menu-
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1.

2.

optie. De blauwe lijn geeft het aantal facturen aan dat per maand is aangemaakt. De omzet wordt

weergegeven met de gele balken en is berekend door de bedragen van alle alle facturen en

creditfacturen per maand op te tellen. Je kunt klikken op een balk om meer details te krijgen over de

omzet van die maand. Ga daarna terug via de knop Toon linksonder. 
 
In het tweede overzicht 'Klanten en relaties' zie je in de taartdiagram bovenaan hoeveel procent van je

relaties ook klant is (d.w.z. een aankoop hebben gedaan). Onderin zie je hoe lang iemand gemiddeld

al als relatie bestond in je administratie voordat hij de eerste aankoop deed. Als je met de muis over

de gele lijn gaat, wordt extra uitleg getoond. 
 
Groep Verkoop - Bestellingen 
Hier kun je kiezen uit overzichten per dag, per maand, per kwartaal of per jaar. Elk overzicht toont de

omzet van alle producten. De gele balken tonnen de omzet en de blauwe lijn geeft het aantal

bestellingen weer. Let op: terugkerende abonnementsfacturen worden hier niet meegenomen, alleen

"nieuwe" aankopen worden geteld. Voor abonnementsinformatie, zie het kopje "Groep verkoop -

Abonnementen" verderop. 
 
Bij deze overzichten kun je linksonder de periode selecteren, en ook een product, of een set van

producten bepalen waarover gerapporteerd moet worden. Als je het veld Filter op producten(en)

leeg laat worden alle producten meegenomen in de telling. Klik op het vergrootglas-icoontje in het

Filter op producten(en) veld om een selectie te maken van producten. Als je één product hebt

geselecteerd, kun je vervolgens ook nog filteren op een product-kenmerk. Kies een kenmerk en

daaronder de waarde voor dat kenmerk. Nu wordt alleen de omzet getoond voor bestellingen van het

geselecteerde product en de juiste kenmerk-waarde. 
 
Daarnaast kun je nog filteren op affiliate. Als je alleen de omzet wilt zien die via een bepaalde (groep

van) affiliate(s) is gegenereerd, dan selecteer je in het veld Filter op affiliate(s) één of

meerdere affiiates. Je kan op deze manier heel gericht bepalen hoeveel omzet in een bepaalde periode

via welke producten en/of affiliates tot stand is gekomen. 
 
Groep Verkoop - Abonnementen 
Deze overzichten werken op dezelfde manier als bij de bestellingen, alleen wordt hier de omzet

gerekend over de abonnementsproducten: de eerste aankoop plus de terugkerende termijnfacturen.

Ook hier kun je weer filteren op periode, product en affiliate. 
 
Twee extra overzichten zijn hier nog beschikbaar:

"Aantal lopend": dit toont de aanwas van lopende abonnementen over de tijd (per kwartaal). Elke

balk bestaat uit een geel gedeelte: dit zijn de lopende abonnementen, een groen gedeelte: dat zijn

de nieuw gestartte abonnementen, en een blauw gedeelte: dat zijn de abonnementen die zijn

beëindigd.

"Lijst lopend": dit is een lijst van alle lopende abonnementen. Per abonnement wordt de relatie

getoond, de naam van het abonnement met tussen haakjes de factuurperiode en in de laatste

kolom de startdatum van het abonnement en de datum dat de volgende abonnementsfactuur zal
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Groep Verkoop - Analyse 
In het overzicht "Productcombinaties" hoe vaak twee verschillende producten zijn verkocht aan

dezelfde klant. Elke balk representeert een combinatie van twee producten. De hoogte van de balk

geeft aan hoe vaak deze combinatie is verkocht en als je nmet de muis boven een balk gaat staan,

veschijnt informatie over welke producten het gaat. 
 
Op termijn zullen hier extra overzichten bijkomen. 
 
Groep Affiliates 
Het overzicht "Kliks per affiliate" geeft aan hoeveel kliks via een geselecteerde affiliate zijn gekomen,

en geeft ook het aantal aankopen dat via die affiliate is gelopen. Let op: Bij de aankopen worden

terugkerende abonnementsfacturen ook als aankoop gezien. 
 
Het overzicht "Top-10 omzet" geeft de 10 affiliates weer die de meeste omzet hebben gegenereerd.

De gele balken erpresenteren de omzet en de blauwe lijn geeft aan hoeveel bestellingen er zijn

geweest. Hier kun je alleen filteren op periode. 
 
Het overzicht "Omzet per product" zie je hoeveel omzet van de geselecteerde producten via affiliates

is binnengekomen. Je kunt hier alleen filteren op producten. 
 
Het overzicht "Lijst" toont een lijst van aantallen geklikte links per dag per affiliate per link. 
  
4.15.6. Shoppingcart lijsten  
Vaak is het handig om je verkoopgegevens niet in een grafisch overzicht te zien, maar beschikbaar te

hebben als lijst of download-bestand zodat je die bijvoorbeeld kunt verwerken in Excel. 
 
Autorespond biedt verschillende lijsten die je via menu Shop | Overzichten en lijsten | Lijsten kunt

oproepen. We lopen de beschikbare tabbladen op het scherm langs. 
 
Tabblad Omzet 
Hier vind je een lijst met de omzet (uitgegeven facturen, geen creditfacturen). Bovenin kun je filteren

op periode. Klik dan rechts op de knop Haal gegevens op waarna de gegevens worden getoond. 
 
Tabblad Betalingen  
Dit is een soortgelijk overzicht, maar hier worden alleen ingekomen betalingen getoond. Je kan

filteren op periode en gebruikte betaalmethode. 
 
Tabblad Facturen 
Hier vind je een lijst van alle facturen. Je kan niet alleen filteren op periode maar ook aangeven of je

alleen creditfacturen wilt zien, alleen vervallen facturen, alleen BTW-verlegde facturen, af alles. 
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Tabblad Overzichten downloaden 
In dit tabblad kun je de volgende overzichten downloaden:

transactielijst (Excel): een lijst van uitgevoerde betaaltransacties over een geselecteerde periode

openstaande posten per vandaag of einde-jaar (Excel): een lijst van openstaande facturen op een

bepaalde datum

factuurlijsten (Excel): een lijst van facturen met hun status over een geselecteerde periode

aankopen gedaan in bepaalde periode (Excel): een lijst van bestelde producten met bijbehorende

klant- en factuurgegevens

gebundelde facturen (PDF, deze worden gemaild): een set van gebundelde facturen in PDF

formaat over een geselecteerde periode; in elke PDF is de betaal-status toegevoegd: een groene of

rode regel bovenaan de PDF geeft aan of de factuur betaald is, en zo ja, op welke datum
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4.

5. In meer detail
  
5.1. Het bestelproces  
Eerst gaan we in op het totale bestelproces. Daarna wordt uitgelegd welke e-mails op welk moment

naar de klant worden gestuurd. 
 

 
 

Als iemand op een bestel-link binnen jouw website heeft geklikt, komt hij/zij in de eerste pagina

van de shoppingcart terecht. Op deze pagina ziet hij zijn bestelling, kan hij bijvoorbeeld een

couponcode invoeren en het aantal bestelde producten aanpassen. Hij kan altijd terug naar jouw

website.

Als hij verder gaat met het bestelproces moet hij inloggen (indien hij al eerder iets heeft besteld)

of registreren. Bij het registreren moet hij ook een wachtwoord en een adres opgeven. Het adres

is nodig voor de factuur. Of het wachtwoord verplicht ingevuld moet worden, kan je instellen.

Als hij een fysiek product heeft besteld, kan hij hier opgeven op welke manier het bezorgd moet

worden. Je kan via menu Instellingen | Verzendmethodes meerdere methodes beschikbaar stellen.

Als je slechts één methode aanbiedt, wordt deze methode standaard gekozen.

Vervolgens kan de klant kiezen via welke manier hij wil betalen. Alle betaalmethodes die je via
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6.

menu Instellingen | Betalingsmethodes beschikbaar hebt gesteld, worden hier getoond. Meer

informatie over betalingsmethodes vind je overigens hier.

Voordat de betaling wordt gestart worden de bestelling en de gemaakte verzend- en betaal-optie

in één pagina samengevat. Als de klant vervolgens op de 'Betalen' knop klikt, wordt hij

doorgeleid naar de Ideal/Paypal/Icepay site waar de daadwerkelijke betaling wordt afgehandeld.

Als de klant heeft gekozen voor Overmaken of Incasso wordt dit uitstapje overgeslagen en krijgt

hij meteen het zesde scherm te zien.

Als de betaling gereed is komt de klant terug op een Autorespond bedankpagina. Je kunt de

inhoud van die pagina deels zelf bepalen.
  
5.1.1. Communicatie met de klant  
Het bestelproces eindigt met de bedankpagina. Via menu Instellingen | E-mails en schermteksten, in

de secties 'Bestellen | Bestelling klaar' en 'Bestellen | Bestelling (abonnement) klaar' kun je de inhoud

van die pagina zelf bepalen. Let op: het is een algemene pagina die wordt getoond. Je moet daar dus

geen product-specifieke teksten neerzetten. Wel kun je de macro {bestelling} gebruiken die een

korte beschrijving geeft van het bestelde. 
 
Vervolgens wordt er een aantal e-mails verstuurd naar de klant en naar jou. Verderop kun je zien

welke dat zijn en wanneer ze worden verstuurd. Bij abonnementen en betalingen in termijnen wordt er

bovendien een factureringsproces gestart waarbij de klant aan het begin van elke nieuwe termijn een

nieuwe factuur voor die termijn ontvangt. 
 
Hieronder worden alle acties en e-mails weergegeven die van toepassing zijn tijdens het bestelproces.

De eerste tabel toont een bestelling voor een dienst, fysiek of digitaal product. De tweede tabel toont

een bestelling voor een abonnement.
  
5.1.2. Klant bestelt een dienst, digitaal of fysiek product  
De e-mails in de tweede kolom kun je terugvinden en aanpassen via menu Instellingen | E-mails en

schermteksten. Elke stap heeft een eigen nummer in deze tabel. 
 

Gebeurtenis: E-mails naar klant: Autorespond systeem:

1. Klant bestelt en betaalt via
Overmaken of Incasso

Bestellen | factuur E-mail (nieuw
betaald), of: Bestellen | factuur e-

mail (incasso)

Stuurt een notificatie e-mail naar
jou met de factuur erbij

2. Klant bestelt en betaalt direct
online

Bestellen | factuur e-mail (betaald) Indien er followup acties zijn
gedefinieerd bij het product,
worden die nu uitgevoerd

3. Er is betaald via Overmaking of
Incasso: jij registreert de betaling

Bij digitale producten: e-mail zoals
gedefinieerd bij product

Indien er follow-up acties zijn
gedefinieerd bij het product,

worden die uitgevoerd

4. Er is nog niet betaald nadat de
betaaltermijn is verlopen

Een herinnerings e-mail wordt
klaargezet

5. Jij verstuurt de herinnering Betalen | herinnering
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3.

4.

5.

6.

 
Extra uitleg per stap 
 
De nummers refereren aan de stappen in de bovenstaande tabel.

De bestelling wordt geinitieerd in de shoppingcart waar de klant via de bestel-link of het

bestelformulier op jouw website, terecht is gekomen.

Alle extra acties die je bij het product hebt opgegeven worden uitgevoerd als de betaling heeft

plaatsgevonden.

Als de betaling via een bankoverschrijving loopt, moet jij zelf jouw bankafschriften controleren

en zodra je ziet dat de betaling is ontvangen, kun je de betaling registreren in het systeem. Op dat

momeent weet het systeem dat de bestelling is betaald en worden eventueel gedefinieerde

followup acties bij het product uitgevoerd. Als het een digitaal product betreft, wordt de e-mail

met daarin de downloadlink automatisch verstuurd.

De herinnering e-mails kun je terugvinden in menu Shop | betalingen | Herinneringen sturen.

Daar kun je alle klaarstaande herinneringen in één keer versturen (zie 5).

De herinneringen (inclusief de factuur) worden verstuurd naar de klant

Als een fysiek product is betaald moet het nog verstuurd worden. Dit moet jij zelf doen, en op het

moment dat dat is gebeurd, moet je dat registreren in het systeem. Er wordt dan automatisch een

e-mail naar de klant gestuurd met de melding dat het product is verstuurd.

Overigens kan het een enkele keer gebeuren dat bij een online betaling, bijvoorbeeld via Ideal, het

resultaat (wel of niet betaald) niet goed wordt teruggemeld naar Autorespond. In dat geval wordt een

notificatie e-mail gestuurd naar jou. Daarnaast zal Autorespond proberen om alsnog de status op te

vragen bij de bank. Als dat gebeurt en de status alsnog 'betaald' blijkt te zijn, dan wordt dat in

Autorespond in de betreffende bestelling bijgewerkt. We raden aan in dit soort gevallen te controleren

of de betaling ook echt is binnengekomen op je bankrekening (of als je direct via Rabobank of ING

gebruik maakt van Ideal: de betreffende betaling in de Ideal transactielijst staat vermeld). 
  
5.1.3. Klant bestelt een abonnement  
De e-mails in de tweede kolom kun je terugvinden en aanpassen via menu Instellingen | E-mails en

schermteksten. 
 

6. Van een fysiek product dat is
betaald, geef je aan dat het
verstuurd is

Notificaties | fysiek product besteld

Gebeurtenis E-mails naar klant Autorespond systeem

1. Klant bestelt en betaalt via
Overmaken of Incasso

Notificaties | abonnement besteld Stuurt een notificatie e-mail naar
jou met de factuur erbij

2. Klant bestelt en betaalt direct
online

Notificaties | abonnement besteld,
en: e-mail zoals gedefinieerd bij

product (onder tab 'Abonnement')

Indien er Follow-up acties zijn
gedefinieerd bij het product,

worden die uitgevoerd

3. Er is betaald via Overmaken of
Incasso: jij registreert de betaling

e-mail zoals gedefinieerd bij
product (onder tab 'Abonnement')

Indien er Follow-up acties zijn
gedefinieerd bij het product,

worden die uitgevoerd

4. Er is nog niet betaald en nadat
de betaaltermijn is verlopen

Een herinnerings e-mail wordt
gegenereerd en klaargezet

5. Jij verstuurt de herinnering Betalen | herinnering

Autorespond Handleiding pagina 68 van 123

© 2013 hoofdstuk 5. In meer detail



1.

2.

3.

4.
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6.

7.

8.

9.

 
Extra uitleg per stap 

De bestelling wordt geinitieerd in de shoppingcart waar de klant via de bestel-link of het

bestelformulier op jouw website, terecht is gekomen. De eerste betaaltermijn loopt vanaf deze

datum.

Alle extra acties die je bij het product hebt opgegeven worden uitgevoerd als de betaling heeft

plaatsgevonden. Als je niet wilt dat er een extra abonnements e-mail wordt gestuurd, kun je in de

productpagina onder tab Abonnement het veld E-mail onderwerpregel leeg maken. De eerste

betaaltermijn loopt vanaf deze datum.

Als de betaling via een bankoverschrijving loopt, moet jij zelf jouw bankafschriften controleren

en zodra je ziet dat de betaling is ontvangen, kun je de betaling registreren in het systeem. Op dat

moment weet het systeem dat de bestelling is betaald en worden eventueel gedefinieerde

followup acties bij het product uitgevoerd. Als het een digitaal product betreft, wordt de e-mail

met daarin de downloadlink automatisch verstuurd.

De herinnering e-mails kun je terugvinden in menu Shop | betalingen | Herinneringen sturen.

Daar kun je alle klaarstaande herinneringen in één keer versturen (zie 5).

De herinneringen (inclusief de factuur) worden verstuurd naar de klant.

Je kan bij abonnementen opgeven dat er één of twee weken voordat de nieuwe termijn begint,

een factuur-aankondiging e-mail wordt gestuurd.

Facturen worden een week van tevoren klaargezet. Je kan ze terugvinden via menu Shop |

betalingen | Ingeplande facturen. Als je niet wilt dat een factuur wordt verstuurd, kun je die in dit

scherm blokkeren.

In de nacht dat de nieuwe termijn begint wordt de factuur voor de nieuwe termijn verstuurd. Het

moment van aanmaken en versturen is niet wijzigbaar.

Als een abonnement wordt gestopt (open via menu Shop | Abonnementen het betreffende

abonnement, ga naar tabblad Abonnementgegevens en geef een datum op in veld Einde

abonnement), dan worden geen nieuwe facturen ingepland.
  
5.2. Betalingen  
Met de Autorespond shoppingcart kun je via meerdere manieren laten betalen. We noemen dit

betalingsmethodes. De verschillende methodes worden hieronder kort beschreven. Daarna wordt

beschreven hoe je de andere betaling-gerelateerde zaken kan afhandelen binnen Autorespond.
  

6. Het is 2 weken voordat de
nieuwe termijn begint

Notificaties | aankondiging
termijnfactuur

Een aankondiging voor de nieuwe
termijnfactuur wordt verstuurd

naar de klant

7. Het is 1 week voordat de nieuwe
termijn begint

Er wordt een factuur gegenereerd
voor de komende periode

8. Het is de eerste dag van de
nieuwe termijn

Betalen | periodieke factuur De factuur wordt verstuurd

9. Het abonnement wordt gestopt
of het maximaal aantal termijnen
van een 'gespreide betaling' is
bereikt.

Er zullen geen facturen meer
worden verstuurd
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5.2.1. Betalingsmethodes  
De betalingsmethodes kun je beheren via menu Instellingen | Betalingsmethodes. Op dat scherm vind

je de methodes terug die voor jouw administratie zijn geconfigureerd. Je kunt een methode op 'niet

beschikbaar' zetten. Hij verschijnt dan niet in de shoppingcart. Je kunt voor de methodes Incasso en

Overmaken een toegangscode geven. In dat geval kan een klant de methode alleen gebruiken als hij

die code invult. Dit kan handig zijn als je bijvoorbeeld geen particulieren maar alleen bedrijven de

mogelijkheid wilt geven om via Incasso te betalen. Die klanten moeten dan wel de toegangscode

weten. Wil je een betalingsmethode gebruiken die niet in het lijstje staat? Neem dan contact op met

ons. 
 
Overmaken of Incasso 
Met deze methodes bestelt de klant eerst maar betaalt de klant pas later. Bij Overmaken ligt het

initiatief bij de klant. Zodra jij op je rekening hebt gezien dat het bedrag is overgemaakt, moet je dit

afmelden in Autorespond om de bestelling af te ronden. Bij Incasso ligt het initiatief bij jou: jij haalt

zelf het bedrag van de rekening van de klant. De klant heeft daaarvoor toestemming gegeven tijdens

het bestellen. 
 
IDeal 
Met IDeal wordt de betaling automatisch afgewikkeld en komt het geld direct op jouw rekening. Heb

je een rekening bij RABO of ING? Dan kunnen we een directe koppeling maken tussen de IDeal

systemen van die banken en Autorespond. Zit je bij een andere bank, dan moet je gebruik maken van

IcePay of Sisow (zie hieronder). 
 
PayPal 
Ook voor PayPal kunnen we een directe koppeling realiseren. Je moet daarvoor wel zelf een zakelijke

rekening geopend hebben bij PayPal. 
 
MisterCash/BanContact 
Dit is in Belgie de meest gebruikte online betalingsmethode, in populariteit vergelijkbaar met Ideal in

Nederland. Als je MisterCash wilt gebruiken dan zul je gebruik moeten maken van Sisow of IcePay. 
 
IcePay 
Autorespond werkt samen met IcePay (www.icepay.eu), een 'payment service provider' die zorgt voor

het afhandelen van de betalingen die via de shoppingcart worden gedaan. Betalingen die worden

gedaan met Ideal (anders dan via RABO of ING), creditcards, DirectEbank of via mobiel/SMS,

kunnen alleen door IcePay worden afgehandeld. Indien gekozen wordt voor IcePay als additionele

payment provider voor telefonische- of creditcard betalingen, moet een apart contract met IcePay

worden afgesloten. 
De bedragen van verkochte producten die via IcePay worden afgewikkeld, worden maandelijks door

IcePay overgemaakt op jouw rekening. Dit kan ook per week gebeuren tegen additionele kosten.

Indien het totaalbedrag onder de 250 euro ligt wordt geen geld overgemaakt maar wordt het bedrag

doorgeschoven naar de volgende maand. Als het totaal van de volgende maand dan groter is dan 250

euro, wordt het geld door IcePay overgemaakt. 
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Sisow 
Sisow (www.sisow.nl) is een payment service provider vergelijkbaar met IcePay. Sisow biedt IDeal

en MisterCash en hanteert zeer concurrerende tarieven. De bedragen van verkochte producten die via

Sisow worden afgewikkeld, worden periodiek door Sisow  overgemaakt op jouw rekening. Je kan zelf

kiezen hoe vaak dit moet gebeuren en betaalt elke keer 25 cent hiervoor. 
  
5.2.2. Openstaande betalingen  
Bij het eerder genoemde Overmaken als betalingsmethode, moet je zelf in Autorespond registreren

wanneer de betaling op je rekening is gekomen. (Via menu Shop | Betalingen | Openstaande

betalingen registreren, hoe dat precies gaat kun je elders lezen.) 
 
Let op: vergeet niet de betalingen te registreren, omdat anders de bestelling niet goed wordt afgerond

en eventuele opvolg-acties (zoals gedefinieerd bij het product in tab Opvolging) niet worden

uitgevoerd
  
5.2.3. Incasso betalingen  
Indien er bestellingen zijn waarvoor jij de bedragen zelf moet incasseren, dan moet je, op het moment

dat de bedragen daadwerkelijk geincasseerd zijn, dit afmelden via menu Shop | Betalingen | Incasso s

afhandelen. Daar kun je alle openstaande bestellingen selecteren waarvoor je de bedragen hebt

geincasseerd, waarna je deze op status Geincasseerd kan zetten. 
 
Let op: vergeet niet de betalingen te registreren, omdat anders de bestelling niet goed wordt afgerond

en eventuele opvolg-acties (zoals gedefinieerd bij het product in tab Opvolging) niet worden

uitgevoerd!
  
5.2.4. Afgebroken betalingen  
Het kan soms gebeuren dat een IDeal betaling niet goed wordt teruggemeld naar Autorespond,

bijvoorbeeld omdat het uitvoeren van de betaling te lang duurt, of omdat de gebruiker niet terugklikt

vanaf het IDeal betaalscherm naar de shoppingcart pagina. 
 
In dat geval wordt een notificatie e-mail gestuurd naar jou. Daarnaast zal Autorespond proberen om

alsnog de status op te vragen bij de bank. Als dat gebeurt en de status alsnog 'betaald' blijkt te zijn,

dan wordt dat in Autorespond in de betreffende bestelling bijgewerkt. We raden aan in dit soort

gevallen te controleren of de betaling ook echt is binnengekomen op je bankrekening (of als je direct

via Rabobank of ING gebruik maakt van Ideal: de betreffende betaling in de Ideal transactielijst staat

vermeld). 
 
Deze gevallen van een 'afgebroken betaling' kun je terugvinden via menu Shop | Betalingen |

Afgebroken betalingen afhandelen.
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5.2.5. Herinneringen  
Via menu Shop | Betalingen | Herinneringen kun je zien welke uitstaande en nog niet betaalde

facturen over tijd zijn. Je kan binnen Autorespond een betaaltermijn en een herinneringstermijn

instellen (op de tab Factuurnummer via menu Instellingen | Facturatie). 
Als deze beide termijnen zijn verstreken dan wordt automatisch een herinnerings e-mail gegenereerd.

Deze e-mail (inclusief factuur) wordt nog niet automatisch verstuurd. Je kunt echter met een paar

muisklikken deze herinneringen laten versturen.
  
5.2.6. Ingeplande facturen voor abonnementen  
Bij abonnementen moet per termijn worden betaald. Hoe lang die termijn is, heb je opgegeven tijdens

het aanmaken van het product. Autorespond zorgt voor het automatisch genereren en versturen van de

nieuwe factuur voor de komende termijn. 
 
Zeven dagen voordat de nieuwe termijn begint, wordt de factuur gegenereerd en is die zichtbaar in het

scherm waar je via menu Shop | Betalingen | Ingeplande facturen terechtkomt. In de nacht

voorafgaand aan de nieuwe termijn wordt de factuur verstuurd naar de klant. Hierbij wordt ook een

notificatie inclusief de factuur naar jou gestuurd. 
 
Je kan indien je dat wilt, aanvullend nog een aankondigingsmail versturen, 1 of 2 weken van te voren.

in deze e-mail kondig je aan dat er binnenkort een nieuwe factuur zal worden gestuurd. De

(algemene) tekst van deze aankondigins e-mail kun je wijzigen via menu Instellingen | E-mails en

schermteksten, Notificaties, Aankondiging termijnfactuur. Per product kun je instellen of er wel of

geen aankondigingen moeten worden verstuurd. Open hiervoor het product en ga naar tab

Abonnement: daar kun je het instellen met de optie Aankondiging nieuwe termijnfactuur. 
 
De eerste termijn start overigens op het moment dat het abonnementsproduct is besteld. Daarbij heeft

de klant nog de keuze om het abonnement op diezelfde dag in te laten gaan, of om het abonnement op

de eerste dag van de lopende maand te doen ingaan, of op de eerste dag van de volgende maand. Deze

keuzemogelijkheid kun je uitzetten (via de vink Klant kan startdatum zelf bepalen in de tab

Algemeen van de betreffende productpagina) waardoor het abonnement altijd start op de dag van de

bestelling. 
 
Tot slot nog twee belangrijke punten om op te letten:

Ook als pas later wordt betaald, geldt toch de startdatum van het abonnement als de start van de

eerste termijn! Dus als iemand een abonnement (met betaling per maand) bestelt op 3 juli en pas

op 16 juli betaalt, dan komt de tweede factuur nog steeds op 3 augustus!

Als iemand op 15 februari een abonnement (met betaling per maand) bestelt dat ingaat op 1

februari, dan zal er al op 1 maart een tweede factuur worden gestuurd!
  
5.2.7. Gespreide betalingen  
Autorespond biedt momenteel niet de mogelijkheid om klanten gespreid te laten betalen, maar je kunt
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door een product van type abonnement te gebruiken, wel hetzelfde bereiken. Je moet dus een product

aanmaken van type Abonnement. De prijs die je geeft aan dat product bereken je door het

totaalbedrag te delen door het aantal termijnen en het aantal maanden per termijn dat je wilt

gebruiken. 
 
Voorbeeld: als je iets voor 900 euro wilt verkopen in 3 termijnen van 3 maanden per termijn, geef je

als productprijs 100 euro op. Als je drie termijnen van een maand wilt gebruiken geef je 300 euro als

prijs op. 
 
De productprijs die je opvoert in tab Productgegevens is gelijk aan: totaalprijs / (aantal termijnen x

aantal maanden per termijn) 
 
Als de klant de bestelling plaatst moet hij direct betalen (dit is de eerste termijn) en krijgt hij om de

maand, kwartaal, of welke periode je hebt gekozen, een nieuwe factuur met betaallink voor bv Ideal

(de primaire betaalmethode geef je op als je het product definieert). 
 
Belangrijk: zorg dat je in de tab Abonnement van het productscherm het maximaal aantal termijnen

invult (het veld Aantal betaaltermijnen). Op die manier eindigt het abonnement automatisch na de

laatste termijn. 
 
De klant ontvangt de volgende factuur steeds op de dag dat de nieuwe betaalperiode start. Het

startmoment wordt beschouwd als de dag dat de eerste betaling is gedaan. Dus als je per kwartaal laat

betalen en de klant bestelt op 25 maart en betaalt via Overmaken op 29 maart, dan wordt de tweede

factuur op 29 juni verstuurd. 
 
Gedurende de looptijd kun je de bestelling met gespreide betaling bekijken via menu Shop |

Abonnementen. Selecteer de juiste rij en klik op het potlood ikoontje. Op het tab-blad

Abonnementgegevens zie je rechts een lijstje met betalingsdata en de data dat er een factuur zal

worden gestuurd: 
 

 
 
Let op: je hoeft dus aan het eind van de totale looptijd in dit scherm niet het veld Einde abonnement

te zetten! Dat kan gewoon leeg blijven omdat het systeem zelf weet na hoeveel periodes de looptijd

beeindigd moet worden. 
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Wil je de betalingscyclus eerder beeindigen, dus nog voordat alle facturen zijn uitgestuurd, dan zijn er

twee mogelijkheden: je kunt het aantal betaaltermijnen aanpassen, of je kunt het veld Einde

abonnement invullen. Zet in dat geval de datum voor de geplande datum van de factuur die je niet

meer wilt laten versturen. Dus bij het bovenstaande plaatje: als je alleen nog de derde factuur wilt

laten verstuern, zet je de einddatum op 26-02-2013 (of elke andere datum zo lang die maar voor 25-

04-2013 ligt en na 25-03-2013 ligt). 
 
Tot slot zijn er twee belangrijke punten om op te letten. Ze staan ook in de vorige paragraaf maar

worden hier herhaald:

Ook als pas later wordt betaald, geldt toch de startdatum van het abonnement als de start van de

eerste termijn! Dus als iemand een abonnement (met betaling per maand) bestelt op 3 juli en pas

op 16 juli betaalt, dan komt de tweede factuur nog steeds op 3 augustus!

Als iemand op 15 februari een abonnement (met betaling per maand) bestelt dat ingaat op 1

februari, dan zal er al op 1 maart een tweede factuur worden gestuurd!
  
5.2.8. Niet-betaalde facturen  
Je kunt een factuur op status 'Vervallen' zetten als deze niet meer wordt betaald. Dat is beter dan de

factuur verwijderen omdat je dan een 'gat' in je factuurnummering krijgt. Je kunt een factuur op

Vervallen zetten in ondermeer de bestellingen en abonnementen lijsten (via menu's Shop |

Bestellingen en Shop | Abonnementen, met behulp van de knoppen Factuur vervallen of Zet op

'Vervallen' rechtsonder). Het systeem geeft je de mogelijkheid om op dat moment tevens een

creditfactuur aan te maken voor het bedrag van de vervallen factuur. Je kunt de creditfactuur indien

gewenst ook direct versturen naar de klant.
  
5.3. Integratie met andere systemen  
Autorespond biedt de mogelijkheid om te koppelen met externe systemen. Dit kan handig zijn als je

bijvoorbeeld wilt dat aanmeldingen of aankopen in Autorespond moeten leiden tot een nieuwe

registratie in een ander systeem. 
 
We hebben voor enkele bekende systemen een koppeling gemaakt. Dze systemen worden hieronder

beschreven. 
Staat jouw systeem er niet bij en wil je graag een koppeling met dat systeem? Neem dan contact met

ons op. 
  
5.3.1. WishList Member  
'WishList Member is a powerful, yet easy to use membership solution that can turn any WordPress

blog into a full-blown membership site'. 
 
Autorespond biedt de mogelijkheid om automatisch een Membership lidmaatschap in WishList
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Member aan te maken nadat iemand een lijstmanager heeft ingevuld, of een product heeft gekocht.

Hiermee kun je dus eenvoudig mensen na aanmelding of betaling toegang geven tot een WishList

Membership Level. Hoe dit in zijn werk gaat wordt hieronder beschreven. 
 
Stap 1 - Maak een emailtekst 
Ga naar menu menu Content | Nieuwe e-mailtekst. Deze e-mailtekst wordt gestuurd naar degene die

zich heeft aangemeld. In de tekst kun je informatie zetten over de betreffende WishList Member

inlogpagina, en de gebruikersnaam en wachtwoord dat ze moeten gebruiken om in te loggen. Let op,

er zijn twee verplichte zaken: 
Gebruik de macro's {relation.userid} en {relation.password} in je tekst! Op het moment dat de

e-mail wordt verstuurd, worden hier de WishList gebruikersnaam en wachtwoord neergezet. Als het

om een bestaande WishList gebruiker gaat die toegang krijgt tot een nieuw Level, geldt vanaf dat

moment het nieuwe wachtwoord dat in deze e-mail komt te staan! 
Geef als categorie een unieke naam, bijvoorbeeld 'wishlist1' op. Hierdoor weet het systeem dat dit de

e-mail is die bij de WishList-notificatie moet worden gebruikt. 
 
Stap 2 - Maak een lijstmanager 
Ga naar menu menu Acties | Nieuwe lijstmanager. Volg de stappen (zie elders in deze helpteksten

voor meer informatie). Let op: zet in stap 3 géén vinkjes! Schakel beide vinkjes dus uit. Doorloop alle

stappen. Je kunt follow-up e-mails toevoegen maar zorg dat je de e-mailtekst uit stap 1 hier niet

gebruikt! Die wordt namelijk al automatisch door het systeem verstuurd en hoef je dus niet nogmaals

zelf in te plannen! In de laatste stap (stap 6) staan onderin twee integratie-velden. Het eerste veld

Integratiecode geef je de volgende waarde: 
 
GenericWishListRegisterAction 
 
Het tweede veld vul je in met gegevens die je uit WishList haalt. Zie onder. 
 
Stap 3 - Configureer WishListMember 
Ga naar je WishListMember site en log in. We moeten enkele gegevens verzamelen. Kopieer elk

gegeven in een los bestandje (bijvoorbeeld met behulp van kladblok). Later zetten we al die gegevens

in het onderste veld van het LijstManager-scherm. Doe het volgende: 
 
Noteer de URL van je WishList Member site. Meestal is dit gewoon de URL van je site. 
 
Ga via het linker menu 'WL Member' naar de WishList Member beheerpagina: 
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Kies bovenin voor het menu 'Settings' (in onze Engelse versie). Kies daaronder sub-menu

'Configuration' en dan sub-sub-menu 'Miscellaneous': 

 
 
Op deze pagina vind je het veld 'API Key'. Noteer de waarde. 
Noteer nu de SKU code van het WishList Level waarvoor de persoon toegang moet krijgen. Kies

bovenin voor het rechter menu 'Integration': 

 
 
en klik op de tab 'Shoppingcart' en kies dan bij het eerste veld voor de optie 'Generic': 

 
 
Noteer de SKU code van het betreffende Level: 
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Zet alle gegevens (zonder haakjes) onder elkaar als volgt: 
url=(de sitenaam uit stap 1) 
key=(key uit stap 4) 
level=(SKU uit stap 5) 
active=Y 
cmd=add 
email=(de categorie van de emailtekst die je helemaal aan het begin hebt gemaakt) 
  
Het bovenstaande gedeelte zet je in het Configuratie instellingen veld van de lijstmanager

(onderaan bij tabblad Groepen). 
 
Stap 5 - alleen voor Shopingcart gebruikers: koppel lijstmanager aan product 
Wil je een betaald Membership lidmaatschap in WishList Member aanmaken? Dan moet je, naast

bovenstaande acties, ook een product van type 'Dienst' aanmaken. In de tab Opvolging van de product-

pagina selecteer je dan in het veld Start lijstmanager de eerder gemaakte lijstmanager. Op het

moment dat dit product wordt gekocht, wordt dan automatisch een membership aangemaakt. 
  
5.3.2. MemberWing  
Memberwing (http://www.memberwing.com) is een WordPress membership plugin waarmee je

mensen lid kan maken en gedeeltes van je website alleen voor hen toegankelijk maakt. Wat

functionaliteit betreft lijkt het op WishList Member. 
 
Neem voor MemberWing-integratie kontakt met ons op. Integratie is mogelijk en wordt ook gebruikt

door klanten, maar de configuratie moet op dit moment nog door het Autorespond support-team

plaatsvinden.
  
5.3.3. ScanLaser  
Autorespond werkt samen met ScanLaser zodat je nu boeken via de Autorespond shoppingcart kunt

verkopen en ze kan laten printen en verzenden via ScanLaser. Alles gaat geheel automatisch, je
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2.

ontvangt een notificatie bij elk verkocht boek. 
 
Als je een boek wilt verkopen op deze manier heb je een account nodig bij Autorespond en bij

ScanLaser. We hebben een aparte whitepaper met meer informatie over ScanLaser en hoe je dit

aanvraagt voor Autorespond.
  
5.4. Affiliates  
Affiliates, of wederverkopers, zijn relaties die jouw producten verkopen en daarvoor een beloning

(fee) ontvangen. Een affiliate gebruikt een speciale bestel-link waarmee de bezoeker van haar site

doorgeleid wordt naar de Autorespond shoppingcart-pagina om het product aan te schaffen.

Autorespond registreert deze verkoop van jouw product via de affiliate en stuurt de affiliate en jou

hiervan een notificatie. 
 
Er zijn twee manieren waarop je affiliates kunt toevoegen aan je administratie:

je kunt ze handmatig toevoegen, dit wordt hieronder uitgelegd

ze kunnen zich zelfstandig aanmelden via jouw affiliate site (zie 5.4.2)
  
5.4.1. Nieuwe affiliate aanmaken  
Je kunt van een bestaande relatie een affiliate maken door een relatie te selecteren (of een nieuwe aan

te maken) en dan in het relatiescherm in de tab Affiliate gegevens de velden in te vullen en het veld

Status op 'Affiliate' te zetten. let op: zorg dat je een unieke code kiest zonder spaties of vreemde

tekens bij het veld Unieke code. 
Na bewaren verschijnt deze relatie in de lijst van Affiliates (menu Relaties | Affiliates). Je kan zoveel

affiliates opvoeren als je wilt en voor elk specifieke afspraken maken. 
 
We raden echter aan om niet zelf affiliates aan te maken in het systeem, maar om mensen uit te

nodigen om zichzelf aan te melden op jouw affiliate-site. Hoe dat werkt, lees je hieronder.
  
5.4.2. De affiliate website  
Voor affiliates is een aparte website beschikbaar waarop zij zelfstandig kunnen inloggen om hun

omzet te bekijken, nieuwe links aan te maken, en nog veel meer. 
 
Op deze site kunnen nieuwe affiliates zichzelf registreren. Op deze manier kun jij op jouw eigen

website volstaan met een link naar de affiliate-website zodat nieuwe affiliates zonder jouw

tussenkomst jouw producten kunnen gaan verkopen! Als een nieuwe affiliate zicht aanmeldt, krijg jij

daar uiteraard een notificatie van. 
 
Affiliates kunnen, nadat zij zich geregistreerd hebben, zelfstandig links aanmaken naar jouw

landingspagina of direct naar de afreken-pagina van de shoppingcart. Ook is het mogelijk om links te

genereren die niet specifiek aan een product gebonden zijn. Als een bezoeker via de affiliate op jouw
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site komt en in de toekomst een product aanschaft, wordt de affilliate daarvoor beloond, onafhankelijk

van het specifiek aangekochte product. 
 
Hoe gebruik ik mijn affiliate site? 
De URL van jouw affiliate website kun je vinden via menu Instellingen | Shopping cart, onder het

tab-blad Affiliate. De URL in het bovenste blauwe vak moet je als link op je eigen website plaatsen

zodat potentiele affiliates zich via die link kunnen aanmelden. We raden aan om een speciale affiliate-

pagina op jouw eigen website te plaatsen om zoveel mogelijk mensen over te halen om jouw

producten te gaan verkopen! Op die pagina plaats ook je de bovengenoemde link.
 

 
 

  
Aanmeldproces 
 
Telkens als iemand zich aanmeldt als affiliate ontvang jij daarvan een notificatie. Als de affiliate

inlogt op de site krijgt hij een welkomstpagina te zien. De inhoud van die pagina kun jij zelf opstellen

via menu Instellingen | Shopping cart, tab Affiliate. Klik daar op de knop Welkom-tekst. We raden

aan om daar duidelijk jouw "boodschap te verkondigen" en meteen enkele producten te noemen die ze

kunnen gaan verkopen (inclusief de commissie die ze kunnen verdienen). 
 
Nieuwe affiliates kunnen zichzelf inschrijven en via een opt-in e-mail hun inschrijving als nieuwe

affiliate activeren. Op dat moment wordt er een notificatie naar jou gestuurd en kun je in je eigen

administratie de nieuwe affiliate terugvinden. 
 

Plaats deze link ook in je nieuwsbrief! Jouw lezers zijn al geinteresseerd in jou en jouw producten

en zullen dus sneller geneigd zijn om affiliate te worden.
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Let op: reeds bestaande affiliates (die zich niet via de nieuwe site hebben aangemeld) kunnen

inloggen met hun e-mailadres en met wachtwoord 'welkom'. Je zult dit eenmalig naar je bestaande

affiliates moeten communiceren. 
 
Beloningspercentages instellen 
 
Je kunt zowel een percentage als een vast bedrag als beloning specificeren. Elke nieuwe affiliate

begint met een standaard beloning zoals opgegeven via menu Instellingen | Shopping cart, tab Affiliate

, velden Standaard fee / vast bedrag en Standaard fee / percentage. 
 
Je kunt vervolgens per affiliate deze standaard fee aanpassen. Ga daarvoor naar menu Relaties |

Affiliates, open de betreffende affiliate en ga naar de tab Gegevens. Daar kun je de algemene

beloningsafspraak voor deze affiliate aanpassen. Deze fees gelden dus voor elk product dat via deze

affiliate wordt verkocht.  Vervolgens kun je nog per product een specifieke afspraak maken voor deze

affiliate. Dit doe je op de tab Afspraken. 
 
Geldigheidsduur van affiliate-links 
 
Een affiliate die via een link vanuit een andere website op jouw website terecht komt en vervolgens

een product bestelt, krijgt een beloning. Dit gebeurt ook als de aankoop pas een maand later wordt

gedaan. Maar wil je dat ook nog als de aankoop bijvoorbeeld 5 jaar later plaatsvindt? De

geldigheidsduur stel je in via menu Instellingen | Shopping cart, tabblad Affiliates, veld

Geldigheidsduur affiliate-link. geef een termijn in dagen op (gangbaar is 3 tot 6 maanden, dus

90 tot 180 dagen). Let op: deze termijn geldt voor alle affiliate-links. 
 
Extra productinformatie voor affiliates 
 
Je kunt je affiliates helpen door extra informatie en/of verkoopteksten op te nemen bij ieder product.

Met behulp van deze informatie weet de affiliate wat het product behelst en biedt, en kan hij deze

informatie bovendien gebruiken om op zijn website te plaatsen. Deze extra informatie kun je voor

ieder product apart opvoeren in de tab Info op de productpagina via de knop Toelichting voor

affiliates.
  
Als je inlogt op de affiliate website kun je via het menu aan de linkerkant kiezen voor een aantal

schermen. De schermen worden hieronder kort toegelicht. 
 
Scherm Mijn gegevens 
Hier kan de affiliate zijn/haar gegevens beheren via de vijf tab-bladen. Het laatste tab-blad

'Beloningsafspraken' geeft een overzicht van de beloningsafspraken per product. 
 
Scherm Affiliate Links 
Hier kan de affiliate via een 4-stappen wizard een bestel-link maken voor een product. De link kan, in

plaats van naar een specifiek product, ook verwijzen naar een algemene landings- of salespagina. Als
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er via die pagina dan later wordt doorgeklikt naar de shoppingcart en er wordt een product verkocht,

dan ontvangt de affiliate een commissie. Let op: de affiliate moet hier zelf de URL van jouw

landingspagina invullen. Zorg er dus voor dat je bij de product-informatie voor affiliates de URL van

jouw landingspagina hebt opgenomen. 
TIP: als de affiliate een landingspagina gebruikt, bevat de uiteindelijke affiliate-URL een parameter "

l=30". Dat bepaalt hoe lang de affiliate-link werkzaam is, in dit geval 30 dagen. Dat aantal kan

aangepast worden om de affilliate-link langer werkzaam te laten zijn. 
 
Scherm Uitbetalingen 
Hier ziet de affiliate een overzicht van alle commissie-uitbetalingen die jij aan hem/haar hebt gedaan.

Hoe die uitbetalingen werken, lees je overigens verderop. 
 
Scherm Gemaakte omzet 
Hier ziet de affiliate een overzicht van alle commissies over de geselecteerde periode. 
 
Scherm Kliks 
Hier ziet de affiliate een overzicht van het klikgedrag van bezoekers die via de affiliate's website

doorgelinkt werden naar de shoppingcart-pagina's of salespagina's. 
 
  
5.4.3. Bestel-links doorgeven aan een affiliate  
Gebruik je niet de affiliate website of wil je handmatig een bestel-link doorgeven aan een affiliate? Je

kunt affiliates op drie manieren door laten verwijzen:

met een bestel-link direct naar de shoppingcart bestelpagina

met een bestelformulier direct naar de shoppingcart bestelpagina

met een link naar een salespagina op je eigen site

 
Bestel-link direct naar de shoppingcart bestelpagina 
Iedere affiliate krijgt per product een eigen link waarmee ze vanaf hun site direct naar de afreken-

pagina linken van het betreffende product. Open de betreffende affiliate via menu Relaties | Affiliates

en ga naar de tab Links. Daar selecteer je een product in het bovenste veld, waarna de link eronder

verschijnt. Deze URL kan de affiliate gebruiken om de link te maken. Je kunt ook een plaatje

gebruiken. In dat geval selecteer je een plaatje en geef je de waarde in het veld Directe bestel-

link door aan je affiliate. 
Let op: dit is dus een link die direct naar de shoppingcart afreken-pagina verwijst en niet naar een

sales-pagina op je eigen site! 
 
Gebruik een bestelformulier in plaats van een link 
Bij deze variant plaatst de affiliate een formulier op zijn site waarbij bezoekers na invullen van het

formulier direct naar de shoppingcart bestelpagina gaan van het betreffende product. Open de affiliate

(menu Relaties | Affiliates, open de betreffende affiliate) en ga naar de tab Formulier en selecteer een

product in het bovenste veld. Vervolgens kun je het formulier aanpassen en eventuele product-

kenmerken en andere velden toevoegen via de formulier-tab Velden. Is het formulier naar wens, klik
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dan op de tab Code voor je website. Hier kun je de HTML code opvragen die je dan door kan geven

aan je affiliate. 
 
Link naar een salespagina 
Je kunt er ook voor kiezen om de affiliate te laten verwijzen naar een salespagina op je website in

plaats van direct naar de shoppingcart bestelpagina. Je kunt dan in je salespagina de bestel-link of het

formulier opnemen. Mocht de bezoeker niet meteen overgaan tot een bestelling maar dat bijvoorbeeld

pas een week later doen, dan weet Autorespond toch dat die klant initieel via een affiliate was

aanbeland op je site. 
 
Open de betreffende affiliate-pagina en ga naar de tab Link en selecteer bovenaan een product. Geef

op de onderste helft van het tab-blad de URL op van je salespagina (in het veld De URL van je

salespagina). Je kunt voor de link een stukje tekst gebruiken of een eigen plaatje. In het eerste geval

geef je in het veld Linktekst of image URL een tekst op. In het tweede geval geef je de URL van

het plaatje dat je wilt gebruiken. Klik dan op de knop Genereer HTML en in het onderste veld

verschijnt het stukje HTML code dat je aan je affililate moet doorgeven zodat zij het op haar site kan

plaatsen. 
  
5.4.4. Beloning-afspraken  
Je kunt voor elke affiliate specifieke afspraken maken over hoeveel ze ontvangen voor een verkocht

product. Voor een affiliate kun je een algemene afspraak maken in het tabblad Gegevens: in de velden

Algemene fee / percentage en Algemene fee / vast bedrag kun je opgeven of ze een

percentage en/of een vast bedrag moeten ontvangen. Daarnaast kun je uitzonderingen vastleggen voor

specifieke producten. Die uitzonderingen leg je vast in de tab Afspraken. Daar kun je via de knop

Nieuwe afspraak per product afwijkende afspraken vastleggen. Selecteer een product en voer de

beloning in. Als het om een abonnement gaat, kun je aangeven of de affiliate niet alleen beloond

wordt bij de inititele aankoop, maar ook of hij of zij een beloning ontvangt bij de betaling van elke

nieuwe  abonnementsperiode. 
 
Voorbeeld: een affiliate ontvangt standaard 10% van de verkoop bij elk product van je assortement.

Dit geef je aan in het veld Algemene fee / percentage in het tab-blad Algemeen. Maar als zij

product X verkoopt dat zij dan niet 10% ontvangt, maar 50 euro als vast bedrag. Daartoe maak je een

nieuwe afspraak aan in de tab Afspraken voor product X. Klik op Nieuwe afspraak en selecteer

product X in het bovenste veld. Zet de beloning op 50 euro in het veld Vast bedrag en  klik op

Bewaren. 
 
Je kunt daarnaast ook per product een affiliate-beloning vastleggen. Zo hoef je niet voor elke affiliate

aparte afspraken te maken. Daarnaast kun je een algemene affiliate-beloning instellen (menu

Instellingen | Shoppingcart, tabblad Affiliate. Deze beloning wordt gebruikt als er bij een bestelling

geen specifieke affiliate-afspraken zijn en er ook bij het betreffende product geen beloningen zijn

gedefinieerd. 
 
Let op: als er bij een bestelling een korting is gegeven, wordt die korting doorberekend in de beloning
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van de affiliate. De affiliate ontvangt dus minder als een product in combinatie met een korting is

verkocht.
  
5.4.5. Beloningen en afrekeningen  
In de tab Commissies van de affiliate-pagina kun je zien hoeveel er is verkocht via deze affiliate en

wanneer. Daar wordt ook aangegeven of de beloning al is uitgekeerd (in de kolom Afgerekend). In de

tab Afrekeningen kun je zien hoeveel en wanneer je de beloningen hebt uitgekeerd aan de affiliate.

Hoe dat afrekenen in zijn werk gaat lees je hieronder. Maar eerst nog iets over het handmatig

toekennen van beloningen. 
 
Als je een abonnement of bestelling opent, zie je op de derde tab of een affilliate code reeds is

ingevuld. In dat geval kan een beloning voor deze bestelling of abonnement alleen toegevoegd

worden aan de betreffende affiliate en niet aan een andere. Als het affiliate-veld in de bestelling of het

abonnement leeg is, kan een beloning aan elke affiliate worden toegekend. Abonnementen of

bestellingen zonder affiliate-code kunnen dus nog aan elke affiliate worden toegekend.
  
5.4.6. Afrekenen  
Je bent zelf verantwoordelijk voor het periodiek afrekenen met de affiliate. Let op: het systeem doet

dit niet automatisch! Je kunt, bijvoorbeeld maandelijks, laten uitrekenen hoeveel iemand krijgt en

daarover een mail laten versturen. Dit gaat via het menu Relaties | Afrekenen. Hier kun je een lijst

gegenereren van afrekeningen en versturen voor alle affiliates die een beloning moeten ontvangen. Dit

gaat als volgt: 
Selecteer de gewenste periode waar je voor wilt afrekenen in het linker veld Kies een periode.

Klik dan op 1. Genereer lijst. Er verschijnt nu een lijst met bedragen per affiliate die je moet gaan

uitbetalen

Omdat je de uitbetaling zelf moet uitvoeren is het handig om de lijst uit te printen zodat je die bij

de hand hebt als je de betalingen gaat inboeken bij je bank. Klik daarvoor op 2. Print lijst.

Zorg ervoor dat je alle affiliates in de rechterlijst hebt aangevinkt en klik dan op 3. Start

afrekenen.

In het venster dat verschijnt geef je de uitbetalingsdatum op (de datum dat de bedragen via jouw

bank zijn of worden overgemaakt). Er wordt zo direct een e-mail gestuurd met het bericht van

uitbetaling aan alle geselecteerde affiliates. Je kunt hier nog de onderwerpregel en inhoud van die

e-mail aanpassen. Let op: zorg dat je niet de <span style="font-family:courier; font-

size:10px;">{affiliate.XXX}</span> macro's wijzigt! Deze macro's zorgen ervoor dat de juiste

bedragen en aantallen voor elke affiliate correct in de e-mail komen te staan.

Klik op Versturen om de e-mail(s) te versturen naar de affiliates (en eventueel ook naar jezelf).
 

 

Eventueel promotiemateriaal en andere informatie over jouw producten ten behoeve van jouw

affiliates moet je zelf regelen. In een volgende versie van Autorespond staat wel een aparte

inlogpagina gepland voor affiliates waarin ze zelf de verkooplinks kunnen terugvinden en een

overzicht van hun verdiende beloningen kunnen zien.
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5.5. Cart-instellingen  
Via de shoppingcart instellingen bepaal je de volgende zaken: 

De look en feel van de pagina's

Het bestelproces

Het registratieproces

Integratie met Google Analytics

Affiliate-instellingen

De cart-instellingen vind je via menu Instellingen | Shopping cart. Ze worden hieronder toegelicht.
  
5.5.1. De look & feel  
Op het derde tabblad Logo kun je een logo uploaden. Dit logo wordt linksboven getoond op elke

shoppingcart pagina. Het logo mag zo breed zijn als je wilt maar mag niet hoger zijn dan 100 pixels. 
 
Het vierde tabblad Stijlsheet is vooral bedoeld voor websitebouwers of andere personen met HTML

kennis. Een stijlesheet definieert hoe HTML pagina's er uit zien: welke kleuren, fonts en layout er

wordt gebruikt. Door de stylesheet aan te passen kun je de look en feel van de shoppingcart pagina's

zodanig aanpassen dat ze lijken op jouw eigen site. Pas hier alleen wat aan als je weet wat je doet!
  
5.5.2. Bestellen en registreren  
In de eerste tab Instellingen kun je verschillende zaken instellen die bepalen hoe de afreken pagina's er

voor de klant uitzien. Alle opties worden kort toegelicht: 
 
Klant moet direct betalen bij bestellen van een abonnement 
Dit houdt in dat de klant niet de betalingsmethodes 'Overmaken' of 'Incasso' kan kiezen. Gebruik dit

indien je wilt dat abonnementen alleen maar kunnen worden afgenomen als er ook meteen betaald

wordt 
 
Klant moet, naast een e-mailadres, ook een wachtwoord gebruiken bij inloggen en registreren 
Als een klant iets koppt zal hij zich moeten registreren. Je kan opgeven dat daarbij verplicht ook eenw

achtwoord moet worden opgegeven. Als je dat niet doet, hoeft een klant zich bij een volgende

aankoop zich alleen te identificeren met zijn e-mailadres. 
 
Toon artikelbedragen inclusief btw in shoppingcart 
Heb je voornamelijk particulieren als klant, vink deze optie dan aan. 
 
Klant wordt getutoyeerd in gegenereerde boodschappen (e-mails en bevestigingspagina's) 
Vink deze optie aan en er wordt 'je' en 'jouw' gebruikt in teksten in plaats van 'u' en 'uw'. 
 
Klant moet bij registreren verplicht zijn adres opgeven 
Vind je dat teveel werk voor potentiele klanten, vink deze optie dan uit. Het adres verschijnt dan dus

ook niet op de factuur. 

Autorespond Handleiding pagina 84 van 123

© 2013 hoofdstuk 5. In meer detail



 
Bij registreren worden adresvelden getoond zodat klant een factuuradres kan opgeven 
Vink uit als je het registratieformulier wat korter wil laten zijn. 
 
Klant moet bij registreren verplicht zijn telefoonnummer opgeven 
Naar keuze. 
 
Toon de shoppingcart pagina's in het Engels (klant kan dit naar wens wijzigen naar NL) 
De klant kan altijd de taal weer omzetten naar Nederlands. Deze instelling bepaalt in welke taal de

shoppingcart pagina initieel wordt getoond. 
 
Geef klanten uit het buitenland bij registratie de mogelijkheid om de BTW te verleggen 
Wil je dit niet of heb je geen buitenlandse klanten, vink de optie dan uit. 
 
Stuur mij een notificatie als er betaald is n.a.v. een herinnerings e-mail of een abonnementsfactuur 
Je krijgt altijd een notificatie bij online betalingen. Met deze optie geef je aan ook notificaties te

willen ontvangen bij betalingen die plaats hebben gevonden op een later tijdstip. 
 
Het BTW nummer moet verplicht worden ingevuld bij registreren 
Met name voor Belgische ondernemers een relevante optie. 
  
5.5.3. Integratie met Google Analytics  
Indien er een product is verkocht, kan dat worden doorgegeven aan Google Analytics. Je moet

daarvoor wel een account hebben bij Analytics. Door een script toe te voegen aan de Autorespond

bedankpagina die wordt getoond na een succesvol afgeronde verkoop, bewerkstellig je dat Google

Analytics daarvan wordt geinformeerd, zodat je je verkoopcijfers kunt combineren met andere

statistieken over het bezoek van je website. 
 
Ga naar de vijfde tab Google Analytics. Daar vind je voor elke fase in het verkoop-proces een tab-blad

waar je een script kan plaatsen dat op dat moment wordt opgeroepen. In elke tab kun je een script

plaatsen via de knop Plaats voorbeeldscript. Je moet je Google Analytics tracking-code bij de hand

hebben. Vergeet uiteindelijk niet op de knop Bewaren te klikken!
  
5.5.4. Teksten  
Op het tabblad Teksten kun je een aantal algemene teksten aanpassen die in de shoppingcart pagina's

gbruikt worden. Alle opties worden kort toegelicht: 
 
Website shopping-cart 
Geef hier de URL op van je website waar je de producten hebt staan. Deze link wordt aangeroepen als

de klant vanuit de shopppingcart pagina klikt op de knop "Terug naar de site" onderaan. 
 
Link naar voorwaarden-pagina 
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Geef hier een URL naar de pagina waar je je voorwaarden hebt staan. De pagina wordt in een nieuw

browservenster geopend. 
 
Help-regel in cart 
Dit is een tekst die bovenin iedere shoppingcart pagina wordt getoond. We raden aan om hier een

telefoonnummer of e-mailadres te plaatsen dat de klant kan gebruiken als iets niet duidelijk is tijdens

het bestellen. 
 
Melding in cart summary 
Deze tekst wordt getoond vlak voordat de klant gaat betalen. We raden aan om hier de klant te

verzoeken om terug te keren naar de shoppingcart pagina nadat de betaling op de bankpagina is

gedaan. Bijvoorbeeld: 
"zorg ervoor dat je na de betaling altijd weer op deze site terugkomt zodat we je bestelling goed

kunnen afronden". 
 
BTW % op verzend- en betaalkosten 
In de regel is dat 21% tenzij je een BTW vrijstelling hebt. 
 
Stuur factuur e-mail ook naar 
Gebruik dit veld als je de facturen ook meteen door wilt laten sturen naar je boekhouder of

administratief medewerker.
  
5.5.5. Stylesheet  
In het tabblad Stylesheet kun je de kleuren en fonts van de shoppingcart pagina's aanpassen aan jouw

eigen website. Let op: CSS en HTML kennis is noodzakelijk! Dus laat dit bij voorkeur doen door een

websitebouwer of vormgever. 
 
Hoe kun je dit het beste aanpakken? We raden aan om een test-aankoop te doen en elke scherm te

downloaden. Op die manier heb je een aantal HTML bestanden en het CSS bestand om wijzigingen in

te maken en alles te testen. Daarna kan het aangepaste CSS-code worden geplaatst in dit tabblad.
  
5.5.6. Affiliate instellingen  
Als shoppingcart-gebruiker kun je affiliates uitnodigen om jouw producten te gaan verkopen. Speciaal

voor dat doel heb jij een eigen plekje op de Autorespond affiliate-website. Via die website kunnen

potentiele affiliates zich aanmelden om jouw producten te verkopen. 
 
De URL van jouw gedeelte op die website kun je vinden in het veld Link naar jouw affiliate-

site op tabblad Affiliate! Geef deze link door aan vrienden of bekenden zodat ze zich als affiliate

kunnen aanmelden. 
Als men zich daar registreert en vervolgens inlogt, komen ze op de Home-pagina van jouw gedeelte

terecht. De tekst op die Home-pagina kun je aanpassen via de knop Welkom-tekst. 
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Je kunt per product en per affiliate specifieke beloningsafspraken maken. Zo kun je bijvoorbeeld bij

product X iedere affiliate belonen met 25 euro. Dit kun je instellen bij de producten. Als er echter bij

een product geen afspraak is vastgelegd, geldt de beloningsafspraak zoals je die in dit tabblad

vastlegt. 
In de velden Standaard fee / vast bedrag en Standaard fee / percentage kun je vastleggen

welke beloning een willekeurige affiliate ontvangt voor een willekeurig product. Je kan desgewenst

een combinatie gebruiken, dus een gedeelte vast en een percentage. Ook kun je aangeven of kortingen

die voor een product gelden, moeten worden doorberekend in de beloning. Vergeet niet uiteindelijk

op Bewaren te klikken als je iets hebt gewijzigd. 
 
Overigens raden we aan om altijd bij elk product een sopecifieke affiliate-beloning op te geven.
  
5.6. Facturatie-instellingen  
De factuur-instellingen bepalen hoe de factuur er uit ziet die naar klanten wordt gestuurd nadat ze

online een product hebben aangeschaft. Je vindt de factuur-instellingen via menu Instellingen |

Facturatie. Ze worden hieronder toegelicht. 
  
5.6.1. Opmaak en logo  
Op het vierde tabblad Logo en lettertype kun je een logo uploaden. Dit logo wordt linksboven

getoond op de factuur. Het logo moet een verhouding hebben van 3 : 1 (breedte : hoogte) en van type

JPG zijn. Dit geeft namelijk het beste resultaat als het logo in de PDF wordt geplaatst. 
 
Klik op de knop bij het veld Kies een file. Je kunt nu een bestand vanaf je PC kiezen. Kliik

vervolgens op Upload File. 
 
Ook kun je het basis-lettertype van de factuur instellen. Nadat je op Bewaren hebt geklikt kun je een

voorbeeld-factuur downloaden en bekijken via de twee knoppen Voorbeeld (betaald) en Voorbeeld

(onbetaald) rechts.
  
5.6.2. Standaard factuur-teksten  
Op de eerste twee tab-bladen Factuur Kop en factuur Voetregels kun je de overige teksten op de

factuur invoeren. 
 
Elke factuur bestaat uit drie gedeeltes:

Bovenin staan links de gegevens van de klant en rechts de gegevens van je eigen bedrijf. De

bedrijfsgegevens moet je zelf eenmalig instellen. Dit doe je in het eerste tabblad Factuur Kop.

Daaronder staan de bestelde artikelen. Dit gedeelte wordt gegenereerd door het systeem. Je hoeft

hiervoor niets in te stellen.

Onderaan is ruimte voor extra informatie. Dez zogenaamde voetregels. Die stel je in in tabblad

Factuur Voetregels.
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Op het eerste tabblad zet je de gegevens van je eigen bedrijf. Deze gegevens verschijnen rechtsboven

in elke factuur. Let op: in Nederland moeten BTW nummer en KvK nummer verplicht op elke factuur

vermeld worden (tenzij je niet BTW-plichtig bent). 
 
Op het tweede tabblad stel je de voetregels in. Er kunnen twee soorten facturen worden gegenereerd:

betaalde facturen en onbetaalde facturen. 
 
Van een betaalde factuur is sprake als iemand online een bestelling doet en direct betaalt,

bijvoorbeeld via Ideal. Er wordt dan een factuur gegenereerd waarbij twee voetregels worden

geplaatst: Voetregel 1 op betaalde factuur en Voetregel 2 op betaalde factuur. Omdat er

al betaald is zul je een tekst kunnen gebruiken als "Hartelijk dank voor je bestelling" (voetregel 1) en

"Neem bij vragen over de factuur contact op met ons" (voetregel 2). 
 
Van een onbetaalde factuur is sprake als iemand online een bestelling doet en kiest voor

betaalmethode 'Overmaken'. Er is op dat moment dus nog niet betaald en de factuur die wordt

gegenereerd en verstuurd bevat in dit geval de voetregels Voetregel 1 op onbetaalde factuur t/m

Voetregel 4 op onbetaalde factuur. In dit geval zul je op de factuur willen aangeven op welk

rekeningnummer er betaald moet worden en wat er moet worden vermeld op de betaling. Ook kun je

een termijn opgeven waarbinnen betaald moet worden. De vier voetregels zouden er bijvoorbeeld zo

uit kunnen zien: 
 
voetregel 1: Betaling gaarne binnen 14 dagen t.n.v. (Bedrijfsnaam) te

(Vestigingsplaats) 
voetregel 2: Betaling op rekeningnummer NL22 INGB 0009684492,  BIC: INGBNL2A 
voetregel 3: Zou je zo vriendelijk willen zijn het bovenstaande factuurnummer te

vermelden op de betaling? 
voetregel 4: Hartelijk dank voor je bestelling! 
 
Let op: zorg dat je in ieder geval het nieuwe IBAN rekeningnummer vermeldt op de onbetaalde

factuur! 
 
Als laatste zijn daar de Kleine letters onderaan de factuur. Deze regel wordt in kleine letters

onderaan op elke factuur geplaatst. Je kunt hier extra informatie opgeven zoals website, emailadres,

telefoon, "lid van Nederlandse stichting van ...", et cetera. 
 
Vergeet niet om op Bewaren te klikken nadat je zaken hebt gewijzigd. Je kan overigens op

verschillende tabbladen wijzigingen aanbrengen en dan in een keer bewaren. Je hoeft dus niet op

Bewaren te klikken als je van tabblad wijzigt.
  
5.6.3. Factuurnummering  
Op de derde tab Factuur-nummer geef je de betaaltermijn op en geef je aan hoe de factuurnummering

moet zijn. 
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Over de betaaltermijn: het eerste veld geeft de betaaltermijn aan. Het tweede veld geeft aan hoeveel

dagen het systeem een herinnering genereert ná het verlopen van de betaaltermijn. Dus als je in beide

velden 7 dagen hebt ingevoerd, zal het systeem 14 dagen nadat een factuur is gemaakt, een

herinnering genereren als die factuur nog niet is betaald. 
 
Let op: de herinnering wordt niet automatisch verstuurd! Het kan immers gebeuren dat iemand net

betaald heeft via Overmaken, en dat jij nog niet jouw rekening hebt gecontroleerd op nieuwe

ontvangen betalingen. 
Alle aangemaakte herinneringen kun je terugvinden via menu Shop | Betalingen | Herinneringen

sturen. Daar kun je in één keer alle herinneringen versturen. Er wordt dan een e-mail verstuurd en de

betreffende factuur wordt als bijlage toegevoegd. De tekst van deze herinnerings e-mail kun je

aanpassen via menu Instellingen | E-mails en schermteksten, kies dan voor tekst 'Betalen -

Herinnering'. 
Zorg dat je, voordat je dit doet, nog even je zakelijke rekening controleert of er nioet op het laatste

moment nog betalingen zijn binnengekomen. 
 
Over de nummering: het is belangrijk dat de factuurnummers oplopend zijn en dat er geen gaten in de

nummering vallen. In het bovenste veld Start factuurnr op geeft je een startwaarde aan. Je kunt

letters gebruiken maar die moeten altijd aan het begin staan. Er zijn alleen letters en cijfers mogelijk,

geen andere tekens. Het nummer moet met cijfers eindigen! Vervolgens kun je kiezen op welke

manier er genummerd moet worden. 
Oplopend: voor elke nieuwe factuur wordt het startnummer opgehoogd. Het allereerste

factuurnummer gebruikt de letters en cijfers uit de startwaarde.

Per jaar, oplopend: Het factuurnummer bestaat dan uit het huidige jaar met daarachter een

volgnummer van vijf cijfers dat oploopt en elk jaar opnieuw start op '00001'. Als je letters

gebruikt in de startwaarde, worden die overgenomen. Alleen op de allereerste factuur worden

eventuele cijfers uit de startwaarde ook overgenomen.

Per jaar/maand, oplopend: Het factuurnummer bestaat dan uit het huidige jaar met daarachter de

maand (twee cijfers) en daarachter een volgnummer dat oploopt en elke maand opnieuw start op

1. Het volgnummer wordt in 4 cijfers weergegeven, dus van '0001' tot maximaal '9999'. Ook hier

worden eventuele beginletters overgenomen. Eventueel iongevoerde cijfers uit de startwaarde

worden echter niet gebruikt.

Enkele voorbeelden: 
Oplopend met startwaarde 'SHOP300' geeft: SHOP300, SHOP301, SHOP302, etc

Oplopend per jaar met startwaarde 'SF00023' geeft in 2011: SF201100023, SF201100024,

SF201100025, etc (merk op dat de eerste keer de letters SF worden gebruikt van de startwaarde,

en dat het getal 23 wordt gebruikt; in volgende jaren zal ook 'SF' worden gebruikt, maar zal met

'00001' worden begonnen)

Oplopend per jaar met startwaarde 'SF00023' geeft, als in 2011 is begonnen, in 2012:

SF201200001, SF201200002, SF201200003, etc

Oplopend per jaar/maand met startwaarde 'SF1000' geeft in januari 2011: SF2011010001,

SF2011010002, etc

Oplopend per jaar/maand met startwaarde 'SC1' geeft in juli 2012: SC2012070001,
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SC2012070002, SC2012070003

Let op: deze nummering wordt voor zowel facturen als creditfacturen gebruikt. Je kunt dus geen

aparte nummering hanteren voor creditfacturen.
  
5.7. Boekhouding  
Als je de shoppingcart gebruikt zul je alle facturen, creditfacturen en betalingsinformatie nodig

hebben bij het bijwerken van je boekhouding. 
Let op: Autorespond is geen boekhoudprogramma! maar Autorespond kan wel de meeste informatie

aanleveren die je voor je BTW en debiteurenadministratie nodig hebt. Hieronder worden enkele zaken

toegelicht.
  
5.7.1. Facturen en factuurnummering  
Is een factuur niet meer van toepassing of moet een betaling ongedaan worden gemaakt of is een

betaling gestorneerd? Verwijder de factuur niet maar maak in plaats daarvan een creditfactuur aan.

Hierdoor voorkom je gaten in de factuurnummering.
  
5.7.2. Gebruik van creditfacturen  
Creditfacturen gebruik je voor de volgende zaken: 

Bij storneringen of gevallen waarbij een reeds betaalde factuur moet worden gecrediteerd. Overal

waar je binnen Autorespond een knop 'Vervallen' ziet staan, kun je voor die een factuur een

bijbehorende creditfactuur maken.

Bij het uitbetalen van affiliates wordt een creditfactuur gestuurd naar de affiliate.

Je kunt ook handmatig een creditfactuur aanmaken.

Bedragen in een creditfactuur zijn altijd negatief, dit is handig voor de boekhouder. De

factuurnummering wordt 'gedeeld' met de normale facturen zodat er maar één nummering is. Alle

creditfacturen zijn terug te vinden via menu Shop | Creditfacturen | Beheer creditfacturen. Je kan ook

handmatig een nieuwe creditfactuur aanmaken via menu-optie Shop | Creditfacturen | Nieuwe

creditfactuur. 
 
Op welke plekken kun je een factuur laten vervallen? 
 
Bij de lijst van bestellingen (menu Shop | Bestellingen). Selecteer een rij in de lijst en klik onderaan

op Factuur vervallen. Er verschijnt een nieuw venster waarin je kan aangeven dat er een

creditfactuur moet worden aangemaakt en eventueel ook moet worden verstuurd naar de klant. Je kan

ter plekke de tekst van de e-mail nog aanpassen en eventueel een Cc van deze e-mail naar jezelf laten

sturen. De oorspronkelijke factuur krijgt de status 'vervallen'. 
 
Bij de lijst van abonnementen (menu Shop | Abonnementen). Selecteer een abonnement en klik

onderin op de betreffende factuur waarvoor je een credtfactuur wilt aanmaken. Klik dan op Vervallen

. De afhandeling is hetzelfde als hierboven. 
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•

•

 
Bij de lijst van openstaande betalingen (menu Shop | Betalingen | Openstaande betalingen registreren

). Klik op een rij in de lijst en klik dan op het rode kruisje (rechts in de lijst). De status wordt op 'niet

betaald' gezet en je krijgt de mogelijkheid om een creditfactuur aan te maken. Klik bij de vraag 'Wil je

factuur X laten vervallen? Er kan desgewenst een creditfactuur worden aangemaakt' op Ja en je ziet

hetzelfde scherm als hierboven beschreven. Als je geen creditfactuur aan laat maken maar de factuur

wel op Vervallen wilt zetten, worden de bedragen van die factuur op 0 gezet. 
  
5.7.3. BTW aangifte  
Je kunt voor je BTW administratie gebruik maken van de overzichten via menu Shop | Overzichten en

lijsten | Lijsten. Onder de tab Facturen kun je een lijst opvragen van alle facturen die bijvoorbeeld het

afgelopen kwartaal zijn verstuurd. Je kunt hierin onderscheid maken tussen creditfacturen en normale

facturen, maar ook bijvoorbeeld alleen die facturen opvragen waarbij de BTW is verlegd. Handig

omdat je dat apart moet opgeven bij de belastingdienst. Onder de tab Overzichten downloaden kun je

de lijst van facturen ook downloaden (bij het derde selectieveld met de bijbehorende download knop). 
 
Je kunt hier ook alle facturen zelf downloaden als één PDF bestand. Handig om alle facturen in één

keer uit te printen. Bovendien staat dan op de factuur in rode of groene letters vermeld of de factuur

reeds betaald is of is vervallen. 
  
5.7.4. Eindejaars overzichten  
Via menu Shop | Overzichten en lijsten | Lijsten kun je ook gegevens opvragen die je aan het eind van

het jaar aan je boekhouder moet overhandigen. De in het vorige paragraaf besproken overzichten kun

je ook per jaar opvragen. Bovendien kun je een lijst uitdraaien van posten die op 31 december van het

afgelopen jaar nog open staan.
  
5.8. Landingspagina’s  
Wat is precies een landingspagina? Dit is een losse web-pagina die verschijnt als reactie op het

klikken van een link. Op deze pagina kan bijvoorbeeld extra informatie worden getoond over je

product of dienst. Of je kunt het gebruiken om een formulier te tonen. We spreken van een

transactionele landingspagina als er nog iets moet gebeuren op de landingspagina: bijvoorbeeld het

invullen van een formulier. Een landingspagina kun je voor de volgende zaken gebruiken: 
extra informatie te verschaffen die wordt getoond nadat een relatie op een link in je nieuwsbrief

heeft geklikt.

een formulier te tonen dat moet worden ingevuld (ook weer gestart vanuit een link in een

nieuwsbrief)

voor shoppingcart gebruikers: het tonen van een pagina waar de relartie een product kan

aanschaffen
  
5.8.1. Een landingspagina aanmaken
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Ga naar menu Content | Landingspagina's en klik onderaan op Nieuwe pagina toevoegen. Je kunt

dan rechts een titel opgeven. Klik op Inhoud wijzigen om de pagina-inhoud op te voeren. Ben je

daarmee klaar, klik dan op het blauwe Bewaar-ikoontje linksboven de HTML editor. Klik op

uiteindelijk op Bewaren om de landingspagina als geheel te bewaren. 
 
Hoe kun je de landingspagina nu gebruiken? Op het moment dat je de pagina bewaarde, heeft het

systeem een URL gegenereerd die je kunt gebruiken in je link naar die landingspagina. Open

nogmaals de pagina door die in het linker lijstje te selecteren (klik op het potlood-icoontje). Aan de

rechterkant verschijnt nu een veld Link. De inhoud van dat veld is de URL naar je nieuwe

landingspagina. Je kunt deze URL kopieren in een nieuw browser-venster om de landingspagina in

werking te zien.
  
5.8.2. Een landingspagina genereren  
Je kunt het systeem een landingspagina laten gegeneren voor een formulier. Er wordt dan een

landingspagnia aangemaakt met een aanmeldformulier voor een lijstmanager. 
 
Je kunt op deze manier makkelijk een testpagina maken waarmee je een lijstmanager kan testen

zonder dat je het formulier op je website moet plaatsen. Open de betreffende lijstmanager (menu

Acties | Lijstmanagers) en ga naar tabblad Formulier, sub-tabblad Code voor je website. Kies bij het

veld Exporteer voor de optie "Genereer een landingspagina met het formulier" en klik op Exporteer

. Er wordt nu een landingspagina aangemaakt of bijgewerkt (in het geval de pagina reeds bestond). 
 
Op dezelfde manier kun je ook een pagina genereren voor een bestelformulier van een product.
  
5.9. Lijstmanagers en follow-up  
Voor een algemene uitleg over de werking van lijstmanagers kun je terecht in sectie 2.3. Hieronder

geven we meer informatie over de follow-up acties die je met lijstmanagers kunt inplannen.
  
5.9.1. Overzicht van lijstmanagers  
Via menu Acties | Lijstmanagers kom je bij de lijst van lijstmanagers. Het kan soms even duren

voordat de lijst is geladen. Dit komt omdat er meteen extra informatie wordt opgehaald om in de

kolommen te tonen. 
 
De kolom 'Groep' toont de naam van de groep die is gekoppeld aan deze lijstmanager en waaraan elke

relatie wordt toegevoegd die zich aanmeldt voor deze lijstmanager. De kolom 'Grootte' geeft aan

hoeveel relaties er in de lijstmanager's groep zitten. De kolom 'Mailings' geeft aan hoeveel mailing er

tot op de dag van vandaag zijn verstuurd aan aanmelders van deze lijstmanager. De kolom 'E-mails'

geeft aan hoeveel ingeplande followup e-mails er klaarstaan.
  
5.9.2. Follow-up e-mails
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We klikken nu op  om de lijstmanagerpagina te openen. We gaan naar de tab Follow-up emails. Je

vindt hier een lijst van alle e-mails die automatisch worden verstuurd naar een relatie als die relatie

zich aanmeldt voor deze lijstmanager. Voor elke e-mail kun je aangeven wanneer die moet worden

verstuurd. Als je daarbij kiest voor 'Na X dagen' wordt de dag van aanmelding als uitgangspunt

genomen. 
 
Dadelijk volgt uitleg over het toevoegen, wijzigen of verwijderen van e-mails. Dit heeft namelijk

consequenties voor 'lopende series'. De term 'lopende serie' gebruiken we hier als iemand zich heeft

aangemeld voor een lijstmanager en er een serie e-mails is ingepland om verstuurd te worden. Bij een

'lopende serie' heeft de relatie de laatste e-mail nog niet ontvangen. Op het moment dat dat is gebeurd,

noemen we dat hier even een 'afgeronde serie'. 
 
In de verdere uitleg gebruiken we als voorbeeld een van onze eigen lijstmanagers. 
Deze lijstmanager kent vier ingeplande e-mails: 

 
  
5.9.3. Een e-mail toevoegen  
Je kan op elk moment een e-mail toevoegen aan de lijst. Nieuwe aanmelders zullen dan ook deze e-

mail ontvangen. Maar wat gebeurt er met de 'lopende series', d.w.z. relaties die zich reeds hebben

aangemeld in het verleden? Dat hangt af van het gekozen tijdstip van versturen van de nieuw e-mail

en het moment waarop die relaties zich hadden aangemeld in het verleden. 
 
Als bij een nieuwe e-mail wordt gekozen voor tijdstip Direct: dan wordt de e-mail niet meer

verstuurd naar relaties die zich reeds hadden aangemeld. 
 
Als wordt gekozen voor Na x dagen dan wordt de e-mail ingepland voor alle relaties die zich eerder

hadden aangemeld, ook die waarvan de 'lopende serie' al is afgerond. Maar let op: de nieuwe e-mail

wordt ingepland voor een relatie alleen als het tijdstip van verzending van die e-mail voor die relatie

in de toekomst ligt. In ons voorbeeld is relatie A begonnen op 4 april 2013. Het is nu 12 april en zij

heeft de eerste drie e-mails ontvangen. Als we nu op 12 april een nieuwe e-mail toevoegen die op de

derde dag moet worden verstuurd, is het voor haar 'te laat' en zal voor haar die e-mail niet worden
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ingepland. Als we echter een nieuwe e-mail inplannen voor de zeventiende dag, dan wordt de e-mail

wél ingepland voor haar en zal zij die e-mail ontvangen op 21 april. 
 
Als wordt gekozen voor Vaste datum dan wordt de e-mail ingepland voor alle relaties die zich eerder

hadden aangemeld, ook die waarvan de 'lopende serie' al is afgerond. Bedenk dus dat in dit geval het

kan voorkomen dat iemand zich een jaar geleden had aangemeld. Hij zou dan nu opeens nog een extra

e-mail ontvangen! Wil je dit voorkomen dan kun je het beter een mailing inplannen op die dag

waarbij je precies kan bepalen wie de mailing wel en niet ontvangt (bijvoorbeeld alleen de mensen die

zich nar een bepaalde datum hebben aangemeld voor de lijstmanager). 
 
Hoe voeg je een nieuwe e-mail toe aan de serie? Ga naar tabblad Follow-up emails en klik op Nieuw.

Er verschijnt een venster waar je de e-mailtekst kunt selecteren. Onderaan kun je opgeven wanneer de

e-mail moet worden ingepland. Kliik vervolgens op Gereed. Er verschijnt dan een notificatie-venster

dat aangeeft dat de follow-up e-mail is ingepland en eventueel het aantal e-mails dat is aangemaakt

voor lopende series. 
 

 
5.9.4. Een e-mail verwijderen  
Hoe verwijder je een e-mail uit de serie? Ga naar tabblad Follow-up emails en klik op Verwijder. 
 
Let op: als je een e-mail verwijdert worden alle e-mails die zijn ingepland en nog niet verstuurd voor

de reeds lopende series, ook verwijderd! De overige e-mails van de lijstmanager worden gewoon

volgens het schema ingepland en verstuurd (ze 'schuiven' niet op).
  
5.9.5. Een tijdstip van een e-mail wijzigen  
Je kunt de verzenddatum en -tijd van een ingeplande e-mail aanpassen door de betreffende e-mail te

selecteren in de lijst (tabblad Follow-up emails in het lijstmanagerscherm) en vervolgens te klikken op

Verzet datum. 
 
Net als bij het toevoegen van een nieuwe e-mail, zijn er hier gevolgen voor 'lopende series'. Hoe die

gevolgen er uitzien hangt af van de wijziging. Er zijn verschillende scenario's: 
 
Wijzig tijdstip van Na 4 dagen naar Na 6 dagen: 
Hier wordt het aantal dagen aangepast. Voor alle relaties die zich reeds hadden aangemeld, wordt

bekeken of de betreffende e-mail nog ingepland staat. Indien dat het geval is, wordt de verzenddatum

aangepast. Deze mensen krijgen de e-mail dus twee dagen later dan oorspronkelijk stond ingepland. 
 
Maar als de nieuwe waarde Na 2 dagen zou zijn, dan moeten nog ingeplande e-mails twee dagen

Wil je een lijstmanager maken met veel e-mails maar heb je nog niet alle teksten klaar? Maak dan

alvast wel alle e-mailteksten aan (zonder inhoud) en voeg ze alvast als followup e-mails toe aan de

lijstmanager. Je kan op een later moment de teksten afmaken. Dit is mogelijk omdat de tekst van

de e-mail pas wordt klaargezet op het moment dat die wordt verstuurd en niet op het moment

dat de e-mail wordt ingepland.
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eerder worden verstuurd dan oorspronkelijk was ingepland. Voor alle e-mails die zijn ingepland voor

over 3 dagen of later, is dat geen probleem. Ze worden 2 dagen eerder ingepland. 
Maar wat als voor persoon A deze e-mail bijvoorbeeld stond ingepland voor de dag na vandaag? In

dit geval zou de e-mail voor 'gisteren' moeten worden ingepland (2 dagen voor 'de dag na vandaag').

Voor al deze gevallen laat Autorespond de oorspronkelijk ingeplande datum en tijd staan. Deze

persoon zal dus de e-mail gewoon morgen ontvangen. 
 
Wijzig tijdstip van Na 4 dagen naar Direct: 
Geen van de reeds ingeplande e-mails wordt aangepast. 
 
Wijzig tijdstip van Na 4 dagen naar Vaste datum X: 
Geen van de reeds ingeplande e-mails wordt aangepast. 
 
Wijzig tijdstip van Vaste datum X naar Vaste datum Y: 
Alle ingeplande e-mails worden aangepast met de nieuwe datum en tijd. 
 
Wijzig tijdstip van Vaste datum X naar Na 3 dagen: 
Geen van de reeds ingeplande e-mails wordt aangepast. 
 
Wijzig tijdstip van Vaste datum X naar Direct: 
Geen van de reeds ingeplande e-mails wordt aangepast. 
 
Je kunt altijd alle nog ingeplande e-mails bekijken en/of verwijderen. Meer hierover in de volgende

secties. 
 

 
5.9.6. Ingeplande e-mails bekijken of verwijderen  
Wil je zien welke e-mails er allemaal ingepland staan voor verzending? Of wil je enkele reeds

ingeplande e-mails alsnog verwijderen? Klik dan op het  ikoon in het overzicht van lijstmanagers

(menu Acties | Lijstmanagers). 
 
In het scherm dat verschijnt selecteer je linksboven het overzicht "Lijstmanagers | Geplande e-mails".

Klik dan op Toon onderin. Je ziet nu een lijst van alle ingeplande e-mails voor deze lijstmanager. Je

kunt daarbij nog filteren op e-mailadres of e-mail onderwerpregel. Wil je ingeplande e-mails

verwijderen? Vink de te verwijderen e-mails aan en klik rechtsonder op de knop Verwijder. 
  
5.9.7. Reeds uitgevoerde acties bekijken  
Wil je zien wat deze lijstmanager allemaal heeft afgehandeld voor je? Klik op het  ikoon in het

overzicht van lijstmanagers (menu Acties | Lijstmanagers). In het scherm dat verschijnt kies je voor

Wees terughoudend met het wijzigen van ingeplande followup e-mails! Denk goed na als je de

lijstmanager aanmaakt en de follow-up e-mails toevoegt. Later wijzigen is mogelijk maar heeft dus

gevolgen voor de mensen die zich reeds hebben aangemeld. Je kunt overigens bij de wijzigingen

aangeven of de wijziging moet worden doorgevoerd voor de bestaande aanmelders.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

het overzicht "Lijstmanagers | Uitgevoerde acties". 
 
Klik op Toon en je ziet een lijst van alle uitgevoerde acties voor deze lijstmanager. Dit hoeven dus

niet alleen verstuurde emails te zijn, maar kunnen ook klik, e-mail-open of andere acties zijn. 
 
Je hebt hier nog de mogelijkheid om individuele relaties te selecteren en toe te voegen aan een

(nieuwe) groep via de Voeg deze relaties toe aan groep box onderin. Je kan een bestaande

groep kiezen of een naam voor een nieuwe groep invoeren.
  
5.10. Producten  
Binnen Autorespond kun je vier soorten producten beheren: diensten, abonnementen, digitale

producten (downloads) en fysieke producten (goederen). Je vindt de producten via menu Shop |

Producten. We zullen de volgende zaken één voor één behandelen: 
Diensten

Abonnementen

Goederen

Downloads

Kenmerken

Promoties

Op je site zetten

Opvolging
  
5.10.1. Eerst een paar algemene zaken  
Elk product kent een aantal algemene velden die ingevuld moeten worden. Deze velden vind je terug

onmder de tabbladen Algemeen en Info. We lopen de meest gebruikte velden in deze tabbladen even

door. 
 
Tabblad Algemeen 
 
Geef altijd waardes voor de velden Naam, Type product, BTW, Prijs (ex BTW). De productnaam kun

je ook onder een Engelse naam opvoeren (veld Naam (Engels) onderaan). Afhankelijk van welk type

product je kiest worden andere tabbladen geactiveerd of gedeactiveerd. Let op: je kan het type product

niet meer veranderen nadat je op Bewaren hebt geklikt! We komen in de volgende secties terug op

die andere tabbladen. 
 
Zorg er verder voor dat je een prijs en een BTW percentage opgeeft. Fysieke producten hebben een

BTW-tarief van 6%. Voor alle andere producten en diensten is dat 21% (dus ook e-books en andere

digitale producten). 
Heb je een &quot;inclusief&quot;-prijs in je hoofd en wil je de prijs exclusief BTW weten? Gebruik

dan onze BTW Hulp knop onderin. Daarmee kun je makkelijk prijzen inclusief en exclusief BTW

vergelijken en uitrekenen. 
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Daarnaast kun je in het veld SKU een Stock-keeping unit opgeven. Dit is een internationaal gebruikte

code om je product te kunnen identificeren, net zoals bij boeken de ISBN code. In het veld

Productpagina kun je een link opgeven naar een pagina op je site waar meer informatie staat over dit

product. Met de velden Beschikbaar vanaf en Beschikbaar tot kun je zorgen dat een product na

een bepaalde datum niet meer besteld kan worden. Het veld Beschikbaar vanaf kun je in principe

laten staan zoals het is ingevuld. 
 
We raden aan om bij elk product een categorie op te geven. Je kan deze zelf definieren door een

nieuwe waarde in te voeren in het veld Categorie. Als je later veel producten hebt in je administratie

kun je daar handig op filteren. 
 
Klik op de help-icoontjes van de overige velden voor meer informatie. Een aantal van deze velden

wordt nog behandeld in de volgende secties. 
 
Tabblad Info 
 
Naast een productnaam kun je ook een langere omschrijving (in nederlands en Engels) opvoeren en

een klein plaatje, de zogenaamde 'thumbnail' uploaden. Zorg dat het thumbnail plaatje als afmeting

circa 48 pixels x 48 pixels heeft. De naam en omschrijving worden getoond in de shoppingcart

pagina's en op de factuur. 
 
Over het Engels en Nederlands: de klant kan in de shoppingcart pagina's kiezen om de pagina's in het

Engels of Nederlands te zien, waarbij de correcte productnamen en omschrijvingen worden getoond.

Ook de factuur wordt in de gekozen taal gegenereerd. 
Let op: de standaard teksten die worden gebruikt voor de factuur e-mail en andere algemene teksten

(zie menu Instellingen | E-mails en schermteksten, en menu Instellingen | Shoppingcart) zijn echter

enkelvoudig: ze zijn niet gesplitst in een Nederlandse en een Engelse variant. Je kunt, als je beide

talen volledig wilt ondersteunen, het beste in elke tekst een Nederlandstalig blok maken en een

Engelstalig blok. 
 
Met de knop Toelichting voor affiliates kun je extra informatie geven voor affiliates. Zij kunnen

deze informatie opvrgane als zij een affiliate-link maken voor dit product. Zie ook sectie 5.4.2 
 
Via de knop Bedank-pagina kan je een tekst maken die wordt getoond als in de shoppingcart de

online bestelling van een klant is afgerond. Hier kun je de klant bedanken voor zijn aankoop van dit

product en bijvoorbeeld ook nog reclame maken voor soortgelijke producten. 
Let op: als de klant meerdere producten heeft besteld dan wordt van al die producten de bedanktekst

getoond (onder elkaar). Houd de tekst dus simpel.
  
5.10.2. Diensten  
Dit type product gebruik je om cursussen, coaching-sessies, advieswerk, seminars en andere 'niet-

tastbare' zaken te verkopen. Klik op menu Shop | Nieuw product en vul de velden op de eerste twee
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tab-bladen in. Kies voor type 'Dienst'. 
 
De tab-bladen Kenmerken, Promoties, Betaal-links en Opvolging komen verderop aan bod.
  
5.10.3. Abonnementen  
Dit type product gebruik je om diensten zoals bijvoorbeeld een lidmaatschap te verkopen of als je een

product in meerdere gespreide betalingen wilt laten betalen (zie eerder). 
 
Klik op menu Shop | Nieuw product en vul de velden op de eerste twee tab-bladen in. Kies voor type

'Abonnement' en vul de noodzakelijke velden op de eerste twee tabbladen in. 
 
Let op: Het bepalen van de prijs bij een abonnement of "gespreide betalingen"-product wordt

beschreven in sectie 5.2.7. De vuistregel is steeds dat het veld Prijs exclusief BTW in het eerste

tabblad de prijs is zoals die per maand geldt. Dus als je bijvoorbeeld een product van 1000 euro in 4

kwartaaltermijnen wilt laten betalen, betekent dat dat het totale betaaltraject over 12 maanden is

uitgespreid. Het maandbedrag is dus 1000 / 12 = 83,33 euro. Wil je het in 4 maandelijkse termijnen

laten betalen, dan is het totale betaaltraject over 4 maanden uitgespreid en is het maandbedrag 1000 /

4 = 250 euro. 
 
Tabblad Abonnement 
 
Wil je dit abonnement gebruiken om mensen in meerdere termijnen te laten betalen, dan kun je hier

de betalingstermijnen opgeven waaruit de klant kan kiezen. De klant zal dan automatisch in de nacht

dat de termijn afloopt een e-mail ontvangen waarin hij opnieuw kan betalen voor het volgende

termijn. Deze e-mails worden zeven dagen van te voren aangemaakt en staan klaar in het menu Shop |

Betalingen | Ingeplande facturen. Ze worden automatisch verstuurd tenzij jij aangeeft dat dit niet

moet gebeuren. 
 
In het veld Aankondiging nieuwe termijnfactuur kun je aangeven of je wilt dat mensen een of

twee weken voordat de nieuwe termijnfactuur wordt gestuurd, een e-mailnotificatie ontvangen waarin

wordt aangekondigd dat ze binnenkort een nieuwe factuur ontvangen. 
 
Ook kun je een extra e-mailtekst opgeven die wordt verstuurd op het moment dat iemand het

abonnementsproduct heeft aangeschaft en betaald! Vul het veld E-mail onderwerpregel in en klik

op de knop E-mailtekst wijzigen om de e-mailtekst te wijzigen. 
Let op: dit is een extra e-mail waarin je gedetailleerde informatie over het abonnement kan geven.

Deze e-mail wordt verstuurd naast de factuur e-mail (zie sectie 5.1)! Als je niet wilt dat deze extra e-

mail wordt verstuurd, laat het veld E-mail onderwerpregel dan leeg. 
 
De tab-bladen Kenmerken, Promoties, Betaal-links en Opvolging komen verderop aan bod. 
  
5.10.4. Goederen
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Dit type product gebruik je om tastbare, fysieke producten te verkopen. Klik op menu Shop | Nieuw

product en vul de velden op de eerste twee tab-bladen in. Kies voor type 'Fysiek product'. 
 
Fysieke producten moeten bezorg worden. Je kunt hiervoor aanvullende kosten rekenen via het veld

Bijtelling bezorging in het eerste tabblad. Als het product niet 1 keer maar bijvoorbeeld 3 keer

wordt opgenomen in één bestelling, dan wordt dit bedrag dus ook 3 keer gerekend. 
 
Daarnaast kun je algemene bezorgkosten instellen die éénmalig worden gerekend bij een bestelling. Je

kunt via menu Instellingen | Verzendmethodes opgeven op welke manier(en) je bestelde producten

kan laten bezorgen. Als je meerdere manieren hebt opgegeven kan de klant tijdens het bestellen

kiezen welke manier hij/zij wil gebruiken. Per verzendmethode kun je die aanvullende bezorgkosten

opgeven. Dit zijn éénmalige kosten die bij de bestelling worden opgeteld, onafhankelijk van het aantal

bestelde producten. 
 
Een voorbeeld: Iemand bestelt 3 keer dezelfde CD (met een bijtelling bezorging van € 0,50) en kiest

voor verzendmethode UPS (extra kosten € 3,50). De totale bezorgkosten zijn dan € 5,00. 
 
De tab-bladen Kenmerken, Promoties, Betaal-links en Opvolging komen verderop aan bod. 
  
5.10.5. Downloads  
Kies voor deze optie om digitale producten te verkopen die de klant kan downloaden na aanschaf,

bijvoorbeeld een e-book of audio-bestand. Klik op menu Shop | Nieuw product en vul de velden op de

eerste twee tab-bladen in. Kies voor type 'Digitaal product'. Je kunt nu in het tab-blad Digitaal product

het bestand uploaden of, als het bestand groter is dan 2MB, het bestand elders bewaren en de link naar

het bestand hier invoeren. 
 
Let op dat de naam van het bestand dat je gaat uploaden geen spaties of vreemde tekens bevat! 
Dus niet "Mijn verhaal 100% goed.pdf" maar bijvoorbeeld

"mijn_verhaal_honderd_procent_goed.pdf". 
 
Is het besstand groter dan 2MB dan kun je het niet uploaden, maar moet je het bestand op je eigen

website plaatsen (of op een site als screencast.com). Je plaatst in dit geval alleen de downloadlink in

het veld Download URL. 
 
De download-link wordt na aankoop van het product gemaild naar de klant. Je kunt de e-mailtekst in

dit tabblad opgeven via de knop E-mailtekst wijzigen en ook aangeven hoe lang de klant toegang

heeft tot het downloadbestand. Vergeet niet het veld E-mail subject aan te passen. Dit is de

onderwerpregel van de e-mail die de klant ontvangt na aankoop. 
 
De tab-bladen Kenmerken, Promoties, Betaal-links en Opvolging komen verderop aan bod. 
  
5.10.6. Kenmerken
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Het is mogelijk om de klant te laten kiezen uit opties die betrekking hebben op het product.

Voorbeeld: je geeft een workshop op verschillende data. De opties (de data) zullen voor de klant

zichtbaar zijn op je website in het bestelformulier. De code van dit formulier zal na het opslaan

gegenereerd worden en vind je terug onder het tabblad Betaal-links. 
 
Ga naar tab-blad Kenmerken en klik op Nieuw om een nieuw kenmerk toe te voegen. Vul de waardes

in zoals in het onderstaande plaatje. De code is nodig voor het systeem. Gebruik in dit veld geen

spaties of vreemde tekens! Het veld Titel is de tekst die de klant ziet. Kies bij het veld Soort

kenmerk de waarde 'Tekst (opties)' wanneer het om verschillende data of opties gaat waaruit de klant

moet kiezen. Kies voor 'Ja/nee' wanneer het om een ja/nee vraag gaat. Klik op Bewaren. 
  
 

  
Nu ga je voor dit kenmerk de beschikbare opties toevoegen. Bij het onderste lijstje 'Opties voor

kenmerk data_workshop' staat alvast een eerste optie klaar. Selecteer die en klik op Wijzig. Er wordt

een nieuw dialoogscherm geopend waarmee je waardes kunt opgeven. Voer iedere datum om de beurt

in. Vul eventueel de prijs-bijstelling in per optie. Dat kan bijvoorbeeld wanneer de workshop op één

datum meer kost dan de andere. Een prijs-bijstelling gaat uit van het product-basisbedrag. Dus bij een

prijs-bijstelling van 10 euro bij een productprijs van 100 euro, moet de klant uiteindelijk 110 euro

betalen. Je kunt een prijs-bijstelling ook negatief maken. Zo kun je de prijs lager maken als er een

bepaalde optie wordt gekozen. 
 
Een ander voorbeeld: je verkoopt een bank. Je bank heeft kenmerk 'Bekleding' Die kan van leer zijn

of van stof. De optie 'leer' van kenmerk ' Bekleding' kost 500 euro extra. De optie 'stof' kost 200 euro

extra. Vergeet niet om de optie 'Zichtbaar voor klant' aan te vinken voor elke optie. 
 
Let op: wanneer je nieuwe kenmerken opvoert bij het product, bijvoorbeeld omdat er nieuwe data

zijn, moet de code (tabblad Betaallinks) opnieuw op de website worden geplaatst.
  
5.10.7. Promoties  
Je kunt promoties aan producten koppelen om kortingen aan klanten te geven. De promoties moet je

aanmaken voordat je ze aan producten kan koppelen. Zie sectie 5.11 voor meer informatie over het

maken van promoties. In het tab-blad Promoties kun je de beschikbare promoties toekennen aan het

product.
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5.10.8. Betaal-links op je site zetten  
Als je klaar bent met het definieren van het product moet je het eerst bewaren, alvorens je de bestel-

link op je site kan zetten. 
Wanneer je een nieuw product hebt bewaard (knop Bewaren) en vervolgens weer opent, vind je in de

tab Betaal-links de betaallink die je op je site kunt plaatsen op de pagina waarop je het product

promoot. 
 
Klik hiervoor op de knop Bestel-link maken. Er verschijnt een venster waarin bovenin de URL staat

die je kan gebruiken om een link op je website te zetten. Als in het veld Gebruik plaatje in

plaats van een link een plaatje selecteert, dan verschijnt in het bovenste veld een volledig

werkende link met plaatje dat je op je site kan zetten. 
Verder kun je aangeven dat de shoppingcart leeg moet worden gemaakt als er op de bestel-klink

wordt geklikt. Hiermee kun je afdwingen dat dit het enige product is dat in de shoppingcart is

opgenomen. 
 
Let op: heb je kenmerken gedefinieerd voor dit product? Lees dan hier verder. 
Als je kenmerken hebt gedefinieerd gebruik je niet de eenregelige betaallink, maar moet je een bestel

formulier op je website zetten dat de beschikbare opties toont voor de kenmerken. Als bezoekers dit

formulier invullen en verzenden, komen ze op de shoppingcart pagina terecht, net als het via de

betaallink gebeurt. Op de eerste pagina van de shoppingcart zien ze dan bij het bestelde product ook

de door hen gekozen opties staan. 
Zorg dat de kenmerken in het formulier staan. Ga naar tabblad Velden en verwijder eventueel de

velden E-mail en Voornaam als die er al stonden (selecteer de rij en klik op Verwijder onderaan).

Deze velden zijn niet nodig omdat de klant later in het bestelproces zich moet registreren. Klik nu op

Voeg toe en zoek in het nieuwe scherm in het lijstje het kenmerk op (zoek de juiste rij waarbij in de

tweede kolom 'product-kenmerk' staat vermeld). Wijzig eventueel het label van dit veld - dit is de

tekst die bij het invoerveld wordt geplaatst. Klik op Gereed. In de tab Layout zie je het resultaat.

Wijzig eventueel klweuren, opmaak, etc. ben je klaar? gebruik dan de Exporteer als mogelijkheden

in tabblad Code voor je website om de formuliercode op je website te zetten. 
 
Let op: had je het bestelformulier al op je website staan, en heb je iets gewijzigd in de kenmerken?

Vervang het formulier op je site! 
  
5.10.9. Opvolging  
Hier kun je follow-up acties definieren nadat een product is aangeschaft. In het tab-blad Opvolging

zorg je dat de integratie met Autorespond-functies plaatsvindt. 
 
De vervolgacties vinden pas plaats nadat de betaling is gedaan of geregistreerd, tenzij je het vinkje

Start alle acties direct, ook als nog niet is betaald bovenaan aankruist. Dan worden

alle acties direct uitgevoerd als er is besteld, onafhankelijk of er al is betaald. 
 
Als je het vinkje niet hebt aangekruist, betekent dit dat de betaling moet zijn uitgevoerd door de klant
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1.

2.

of zijn geregistreerd door jou voordat de follow-up acties worden uitgevoerd! Als een klant via

'Overmaken' betaald heeft, zul je dus regelmatig op je bankrekening moeten controleren of de betaling

binnen is gekomen. En de betaling moet dan vervolgens worden afgemeld via menu Shop | Betalingen

| Openstaande betalingen registreren. Pas als dat is gebeurd worden de acties op dit tabblad

uitgevoerd. 
 
De klant kan worden toegevoegd aan één of twee groepen die reeds in je Autorespond administratie

zijn aangemaakt. Er kan daarnaast een lijstmanager worden gestart (bijvoorbeeld met een e-course of

andere e-mails). 
 
Verder kun je hier direct één of twee e-mails opgeven die automatisch na x dagen worden verstuurd

nadat de aankoop (betaling) is gedaan. 
 
Tot slot kun je in veld Abonneer op nieuwsbrief aangeven of de klant zich moet kunnen aanmelden

voor een nieuwsbrief. 
In de laatste fase van het bestelproces in de shoppingcart kan de klant aangeven dat zij een

nieuwsbrief wil ontvangen. Als die optie wordt aangekruist, wordt de lijstmanager die je hier opgeeft,

geactiveerd. (De tekst van deze optie zoals die in de shoppingcart pagina verschijnt, kun je aanpassen

via menu Instellingen | E-mails en schermteksten, tekst 'Nieuwsbrief | Nieuwsbrief'). Let op: zorg er

wel voor dat je niet de bij deze lijstmanager behorende groep hebt genoemd in de groepsvelden! 
  
5.11. Promoties  
Je vindt de promoties via menu Shop | Promoties. Er zijn drie soorten promoties: kortingen, coupons

en staffelkortingen. Kortingen zijn algemeen geldig en kunnen aan een product worden gekoppeld.

Coupons geven ook korting maar er moet eerst een code worden ingevoerd door de klant voordat de

korting beschikbaar is. Zo kun je de korting selectief gunnen aan een beperkte groep klanten

(bijvoorbeeld relaties die al eerder iets hebben afgenomen). Staffelkortingen zijn van toepassing als

iemand meer dan één product bestelt.
  
5.11.1. Kortingen  
Let op: om een product met korting te kunnen aanbieden zijn twee acties nodig:

je definieert een korting

je koppelt vervolgens de korting aan het product

In deze en de volgende twee secties worden de drie typen kortingen uitgelegd. In sectie 5.11.4 wordt

uitgelegd hoe je de gedefinieerde korting aan een product koppelt. 
 
Ga naar menu menu Shop | Promoties | Kortingen. Hier vind je een lijst van bestaande kortingen. In

deze lijst kun je snel zien voor welke producten die is ingezet. Deze kortingen zijn kortingen die

gedurende een bepaalde, door jou gedefinieerde periode geldig zijn. 
 
Klik op Nieuwe korting toevoegen om een korting toe te voegen. Er verschijnen aan de linkerkant
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velden die je moet invullen. 
 
Naam: geef hier de naam van de korting op, bijvoorbeeld "vroegboek-korting op e-book". 
Bij Soort korting bepaal je of het om een vast kortingsbedrag gaat, of om een percentage van de

productprijs. 
Bij het veld Korting vul je het bedrag in (als je bij het veld Soort korting hebt gekozen voor 'Vast

bedrag') of een percentage in. 
Bij de velden Geldig vanaf en Geldig tot geef je gedurende welke periode de korting actief is. Als

iemand iets bestelt binnen deze periode zal het systeem automatisch de korting tonen. Als de korting

voor onbepaalde tijd is laat je het veld Geldig tot leeg. Het veld Geldig tot is niet "tot en met".

Dus als de einddatum op "21 oktober" staat, zal de korting op 21 oktober niet meer berekend worden.

Voor het veld Geldig vanaf geldt dat vanaf die datum (inclusief de dag van de datum zelf) zelf de

korting actief is. 
In het veld Tekst in factuur en cart geef je een wat langere omschrijving op, bijvoorbeeld

"Bestel nog deze maand het boek en ontvang 20% korting". Deze omschrijving wordt getoond in de

shoppingcart en op de factuur. 
 
Het vinkje Eenmalige korting is alleen van toepassing als je deze korting wilt gebruiken voor een

product van type 'abonnement'. Als je hier een vinkje zet, zal de korting alleen worden berekend als

iemand een nieuw abonnement bestelt. Bij elke volgende factuur voor dat abonnement zal de korting

niet worden berekend. Wil je dat de korting wél wordt berekend bij elke nieuwe termijnfactuur voor

dat abonnement, zet dan geen vinkje. 
 
Klik op Bewaren. De nieuwe korting verschijnt nu in de rechter lijst. Lees in sectie 5.11.4 hoe je de

korting koppelt aan een product. 
  
5.11.2. Coupons  
De coupon-korting is een variant op de standaard korting zoals beschreven in de vorige sectie. 
Lees eerst die sectie door. Ga dan naar menu Shop | Promoties | Coupons. 
 
Hier vind je een lijst van bestaande coupon-kortingen. In deze lijst kun je snel zien hoe vaak een

bepaalde coupon al is gebruikt en voor welke producten die is ingezet. 
Klik op Nieuwe coupon toevoegen om een nieuwe coupon-korting toe te voegen. Naast de eerder

beschreven velden zijn hier twee extra velden: 
 
Code: dit is de coupon-code die door klanten moet worden ingevuld. heeft de klant een product

geselecteerd waaraan een coupon-korting is gekoppeld, dan ziet zij in het eerste scherm van de

shoppingcart-pagina een veld waarin die code kan worden ingevoerd. De code wordt gecontroleerd en

als die correct is, wordt de korting geactiveerd: 
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In het veld Max toepasbaar geef je op hoeveel keer deze korting gebruikt mag worden. Je wilt

bijvoorbeeld dat de alleen de eerste tien personen die je product bestellen een extra korting krijgen.

Geef een hoge waarde (bijvoorbeeld 9999) op wanneer de korting onbeperkt gebruikt mag worden. 
 
Let op: de codes die worden gebruikt bij couponkortingen zijn niet persoonlijk. Dat wil zeggen, het

zijn geen unieke codes die per persoon worden uitgedeeld. Het gaat steeds om een algemene code die

je onder een groep van mensen verspreidt. 
 
Klik op Bewaren. De nieuwe korting verschijnt nu in de rechter lijst. Lees in sectie 5.11.4 hoe je de

coupon-korting koppelt aan een product.
  
5.11.3. Staffelkortingen  
De staffelkorting is een variant op de standaard korting zoals beschreven in sectie 5.11.1. 
 
Staffelkortingen zijn kortingen die je geeft als klanten meer dan één product kopen in één bestelling. 
Dit kunnen meerdere items van hetzelfde product zijn, of items van verschillende producten. 
 
De shoppingcart houdt zelf bij of zo'n korting van toepassing is, afhankelijk van wat de klant in zijn

of haar shoppingcart heeft geplaatst. Het enige dat jij moet doen is een staffelkorting definieren en aan

één of meerdere producten koppelen. 
 
Ga naar menu Shop | Promoties | Staffelkortingen. Hier vind je een lijst van bestaande

staffelkortingen. In deze lijst kun je snel zien voor welke producten die is ingezet. Klik op Nieuwe

korting toevoegen om een nieuwe staffelkorting toe te voegen. Naast de eerder beschreven velden

zijn hier de volgende extra velden: 
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Bij de vink Geldt alleen bij combinaties geef je aan of de korting alleen geldt als er

verschillende producten worden aangeschaft, of dat de korting ook geldt als er meerdere items van

hetzelfde product worden aangeschaft. We komen hier later in de voorbeelden onderin nog op terug. 
 
Met de knop Producten... kun je de producten selecteren die onder de staffelkorting vallen. Selecteer

één of meerdere producten die je aan de korting wilt koppelen. Let op: als je verschillende producten

in een staffelkorting combineert, dan moeten het producten zijn met hetzelfde BTW percentage. 
 
Met de knop Kortingen... kun je opgeven hoe hoog de korting moet zijn, afhankelijk van het aantal

producten. Je kunt hier bijvoorbeeld opgeven dat iemand 20% korting krijgt als hij 2 producten

bestelt, maar 40% als hij 5 of meer producten bestelt. Je kunt maximaal vijf 'staffels' opgeven. 
 
Klik op Bewaren. De nieuwe korting verschijnt nu in de rechter lijst. Lees in sectie 5.11.4 hoe je de

staffelkorting koppelt aan een product. 
 
Voorbeelden 
 
Voorbeeld 1: een combinatiekorting van 50 euro als iemand product A en product B bestelt in één

keer 
Start een nieuwe staffelkorting, geef een naam en een tekst en kies bij Soort korting voor 'Vast

bedrag'. Kruis het vinkje Geldt alleen bij combinaties aan. De klant moet immers zowel product

A als product B in het winkelmandje hebben staan. De korting geldt niet als iemand twee keer product

A heeft gekozen. 
Klik op de Producten... knop en selecteer product A en product B; klik op Gereed. Klik nu op

Kortingen en geef in de bovenste rij bij 1e staffel in het linker veld de waarde '25' op. Let op: je

geeft 25 op en geen 50 omdat bij twee producten er per item 25 euro korting wordt gegeven: in totaal

wordt er dus 50 euro korting berekend. 
In het rechter veld geef je de waarde '2' op. Klik op Gereed en vervolgens op Bewaren. 
 
Voorbeeld 2: een kwantumkorting van 25% als iemand 4 of meer items bestelt uit een set van 10

producten 
Bovendien geldt dat als er 8 of meer items worden besteld, er een hogere korting van 35% wordt

berekend. 
Start een nieuwe korting, geef een naam en een tekst en kies bij Soort korting voor 'Percentage'.

Zorg dat het vinkje Geldt alleen bij combinaties niet aangekruist is. Men mag een item dus

meerdere keren bestellen. Klik op de Producten... knop, selecteer de 10 producten en klik op Gereed

. Klik nu op Kortingen en geef in de bovenste rij bij 1e staffel in het linker veld de waarde '25' op.

In het rechter veld geef je de waarde '4' op. Geef in de tweede rij in het linker veld de waarde '8' op en

in het rechter veld de waarde '35'. Klik op Gereed en vervolgens op Bewaren. 
 
Voorbeeld 3: Neem een vriend mee naar een event voor de helft van de prijs 
Eigenlijk is dit een variant op voorbeeld 2, alleen gaat het er hier om dat iemand tweemaal het zelfde

item bestelt: voor haarzelf en voor haar vriend. Stel dat het event 500 euro kost, dan zou het haar
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normaliter 2 x 500 = 1.000 euro kosten. Nu krijgt ze 50% korting op het tweede item en betaalt ze

voor het tweede item slechts 250 euro. Totaal betaalt ze dus 750 euro. Dit is dus een korting van 25%

vergeleken met het totaalbedrag van 1.000 euro. In dit geval kiezen we dus voor een Percentage van

25% bij een staffel van 2 of meer. Zorg er ook voor dat het vinkje Geldt alleen bij combinaties 

niet aangekruist is. 
  
5.11.4. Kortingen of coupons koppelen aan producten  
Dit doe je per product in de betreffende product-pagina (zie ook sectie 5.10.7). 
Ga naar de productenlijst via menu Shop | Producten en open het gewenste product. Ga naar tab-blad

Kortingen waar je in het linkervak alle beschikbare kortingen ziet staan. Wil je een korting gebruiken

voor dit product, sleep dan de korting naar het rechter vak of selecteer de korting in het liniker vak en

klik op de pijltjesknop '&>' om de korting in het rechter vak te zetten. 
 
Let op: bij staffelkortingen staat de korting automatisch al in het rechter vak. Je hebt immers bij het

definieren van die korting al aangegeven welke producten bij die korting betrokken zijn. Als je de

korting hier weghaalt (dat wil zeggen, de korting naar het linker vak sleept), dan zal bij de betreffende

staffelkorting het product ook verwijderd zijn. 
 
Klik op Bewaren om het gewijzigde product op te slaan. 
  
5.12. Plaatjes in teksten  
In elke (via HTML opgemaakte) tekst kun je plaatjes opnemen. Je kunt die plaatjes op je eigen PC op

de juiste maat 'snijden' of andere voorbewerkingen doen, en ze vervolges uploaden naar Autorespond

om ze op te kunnen nemen in de tekst. 
 
Zit je in de HTML editor te werken, ga dan naar sectie 5.13. 
 
Zit je in de template-editor te werken, dan kun je in het Layout tabblad met de muis boven een plaatje

zweven. Er worden dan twee grijze knoppen 'bewerk' en 'wijzig' zichtbaar boven het plaatje. Als je op

'wijzig' klikt, kun je het huidige zichtbare plaatje wijzigen (vervangen door een ander plaatje) en

verschijnt het onderstaande scherm: 
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Het scherm is opgedeeld in een aantal vakken. 
Linksboven zie je alle plaatjes die in je administratie beschikbaar zijn. Klik op een rij en je ziet

rechtsonder het plaatje en linksonder de gegevens van dat plaatje: de hoogte en breedte en de URL

van het plaatje. Klik op hert rode kruisje om een plaatje te verwijderen. Dubbelklik op een folder-

icoon in de lijst om de betreffende folder te openen. 
Wil je een nieuw plaatje toevoegen, klik dan in het rechter vak 'Upload een plaatje' op het veld

Bestand. Je kunt een plaatje kiezen op je PC en het wordt geupload. 
Wil je dat het plaatje in een aparte folder komt te staan op de server, dan kun je in het vak rechtsboven

een folder aanmaken. Vul een naam in in het veld Naam en klik op Maak Folder. 
 
Om een plaatje in de tekst op te nemen kies je het gewenste plaatje (linksboven) en klik je vervolgens

op de knop Doorvoeren rechts onderaan.
  
5.12.1. De Pixl editor  
Het programma Pixlr is naadloos geintegreerd met Autorespond. Deze Flash applicatie is een online

toepassing waarmee afbeeldingen of foto's bewerkt kunnen worden. De grootte van een afbeelding

kan aangepast worden, er kan tekst toegevoegd worden en er zijn veel filters beschikbaar. Op deze

manier kunnen banners on-the-fly gemaakt en aangepast worden. 
 
Om Pixlr te starten klik je in de template editor op het de 'bewerk' knop die je ziet veschijnen als je

met de muis boven een plaatje zweeft (tabblad Layout). Je ziet dan het volgende scherm verschijnen. 
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Het Navigator-venster rechtsboven is erg handig bij grotere plaatjes. Hiermee kun je snel een bepaald

onderdeel van het plaatje tonen in het hoofdvenster. Ook kun je snel in- en uitzoomen via het

horizontale schuifje. 
  
5.12.2. Een uitsnede maken in Pixlr  

Klik op het  tool links

Selecteer het gedeelte dat je wilt uitsnijden

Ga naar menu 'Beeld' en klik op 'Uitsnijden'

Ga naar 'Bestand | Bewaren..' om deze bewerking te bewaren. Let op: je hoeft geen naam in te

vullen!
  
5.12.3. Plaatje verkleinen of vergroten in Pixlr  

Ga naar menu 'Beeld' en klik op 'Afbeeldingsgrootte..'

Voer vervolgens het juiste formaat in. De maateenheden worden getoond in pixels. Wanneer de

optie 'Beperk verhoudingen' ingeschakeld is, blijft de breedte / hoogte verhouding van het plaatje

intact.

Wanneer je op 'OK' hebt geklikt, zie je in het venster het resultaat.

Ga naar 'Bestand | Bewaren..' om deze bewerking te bewaren. Let op: je hoeft geen naam in te

vullen!
  
5.12.4. Nieuwe plaatjes maken
Als je je weg hebt gevonden in Pixlr kun je het natuurlijk ook buiten Autorespond om gebruiken om
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nieuwe plaatjes te maken. In dat geval ga je naar http://pixlr.com/editor in je browser. Je kan plaatjes

die je in Pixlr hebt gemaakt bewaren op je PC en vervolgens uploaden in Autorespond.
  
5.13. De HTML editor  
De HTML editor gebruik je om de tekst zelf te wijzigen en op te maken. Waar je de template-editor

gebruikt om het totaal-ontwerp van je nieuwsbrief aan te passen, gebruik je de HTML editor voor de

verschillende tekstblokken binnen de nieuwsbrief. Hieronder zie je de knoppenbalk van de HTML

editor. 
 

 
 
De belangrijkste knoppen worden hieronder toegelicht. 

Gebruik deze knop om alleen tekstuele wijzigingen te bewaren en de editor te sluiten. Let op: je

moet vervolgens nogmaals op Bewaren klikken om alle wijzigingen ook daadwerkelijk naar de

achterliggende database weg te schrijven.

De macro-knop gebruik je om macro's toe te voegen in de tekst. Hierdoor kun je je tekst

personaliseren en snel links toevoegen voor bijvoorbeeld Twitter, Facebook, en aan- en

afmelden. De macro-knop is een van de meest krachtige tools in Autorespond. Lees in sectie 5.15

verder over deze knop en wat je met macro's allemaal kunt doen.

Gebruik deze knop een een link toe te voegen in de tekst.

Gebruik deze knop om een plaatje in te voegen. Je kunt ook plaatjes uploaden vanaf je PC.

Gebruik deze knop om een table toe te voegen in de tekst.

Gebruik de linker knop om alle wijzigingen te bewaren en verder te werken en gebruik de rechter

knop om alle wijzigingen te bewaren en de e-mail af te sluiten.

 

 
 
 
  
5.13.1. Een link aanmaken naar een externe website
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Wanneer je een link wilt maken naar een andere website dan doe je dat als volgt: 
Selecteer tekst met de cursor.

Klik dan op 'Link invoegen/wijzigen' knop

In de URL balk kun je het website adres invoeren.

Kies nu 'Ok' en bewaar vervolgens deze pagina door op 'Bewaar' te klikken.

  
5.13.2. Plaatjes invoegen via de HTML editor  
In het algemeen is het het beste om alle plaatjes die je gebruikt voor e-mailteksten op de Autorespond

server te plaatsen. Wanneer je een plaatje wilt invoegen in een tekst ga je als volgt te werk: 
Ga met de cursor op de juiste plek in de tekst staan.

Klik dan op 'Afbeelding' knop in de knoppenbalk van de HTML editor. 

Het onderstaande scherm verschijnt.
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Je kunt hier een URL naar een plaatje op het web opvoeren, maar beter is om zelf een plaatje te

uploaden en dat te gebruiken. 
Wil je een nieuw plaatje uploaden, klik dan op de knop 'Bladeren op server' waarna je het volgende

scherm ziet: 
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Er zijn twee opties: het gaat om een nieuw plaatje of je hebt het plaatje al eerder ge-upload. 

bestaat het plaatje reeds? Zoek het op in de lijst en klik er op.

het is een nieuw plaatje. Maak desgewenst eerst een nieuwe folder aan als je het nieuwe plaatje in

een aparte folder wilt opslaan. Klik onderaan op 'Bladeren' om de afbeelding te zoeken op je pc.

Klik vervolgens op 'Upload'. Het plaatje zal nu worden geupload naar de server en zal

automatisch in de lijst bovenin komen te staan. Klik er op.

Je keert nu terug naar het eerste scherm waar de gegevens staan. Het plaatje is nu zichtbaar in het

voorbeeldvenster. 
Klik op OK om het plaatje in te voegen in de tekst. 
  
5.13.3. Kanttekeningen bij plaatjes invoegen  
Let op enkele zaken als je plaatjes invoegt: 

Gebruik geen spaties of vreemde leestekens in de bestandsnaam van het plaatje!

Zorg dat je plaatjes niet te groot worden: liefst kleiner dan 200 KB.

Breedte en hoogte: zorg dat het plaatje al van het juiste formaat is want deze velden worden niet

correct geinterpreteerd door MS Outlook. Laat deze twee velden 'Breedte' en 'Hoogte' dus leeg. Je

kunt met een gratis online programma als PIXLR (zie sectie 5.12) het plaatje vergroten,

verkleinen of 'bijsnijden'.

Uitlijning: gebruik dit veld ook niet, om dezelfde reden. Wil je perse een plaatje links of rechts
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van de tekst plaatsen, gebruik dan een tabel ( ) met 1 rij en 2 kolommen waarbij je in de ene cel

het plaatje zet en in de andere cel de tekst.
  
5.14. De Formulier editor  
Met deze editor kun je makkelijk bestel- of aanmeldformulieren maken zonder dat je kennis hoeft te

hebben van HTML. Je kiest een basis-layout en past de overige zaken aan naar eigen wens. 
 
Deze editor vind je in de tab Formulier van het lijstmanagerscherm en in de tab Betaal-links van de

productpagina. 
 
In de eerste drie tabs kun je allerhande zaken wijzigen die dan automatisch worden verwerkt. Je kunt

op elk moment zien hoe je formulier er uitziet in de derde tab Layout. Uiteindelijk kun je in de vierde

tab de code kopieren om die vervolgens op je website te zetten. 
 
  
5.14.1. Eerste tab: Voorbeelden  
Kies uit negen verschillende layout's. Je kunt elke gekozen layout later nog helemaal aanpassen aan je

eigen wensen. Klik op een voorbeeld en rechts verschijnt een beknopte uitleg. Klik op de knop

Voorbeeld gebruiken en het derde tab-blad verschijnt waar je de layout verder kunt aanpassen.
  
5.14.2. Tweede tab: Velden  
Hier kun je aangeven welke velden in het formulier moeten komen. Per veld kun je de titel aan

passen, aangeven of het veld verplicht ingevuld moet worden,en aangeven of het een 'hidden' veld is.

Met deze verborgen velden kun je het veld meenemen in het formulier met een vastgestelde waarde.

Het veld is echter niet zichtbaar voor de invuller. 
Er zijn drie soorten velden: relatievelden, vrije velden en product-kenmerken. Dezelaatste categorie is

alleen van toepassing bij shopping-cart gebruikers en zie je ookalleen terugkomen als je een

bestelformulier maakt bij een product. 
 
Veld toevoegen 
Klik op de knop Voeg toe en selecteer het veld in het venster dat verschijnt. Klik daarop Gereed en

vervolgens verschijnt het veld in de lijst. Je kunt door het veld te verslepen de volgorde veranderen.

Ook kun je dubbelklikken in de kolom Betreft veld om de titel te wijzigen. 
 
Veld-volgorde wijzigen 
Je kunt door een veld naar een andere prositie te verslepen, de volgorde wijzigen. Let op: je moet

daarna wel 1 x op het veld klikken om de wijziging door te voeren!
  
5.14.3. Derde tab: Layout 
Hier zie je links steeds het voorbeeld. Rechts kun je allerhande zaken in de layout en Look en Feel
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aanpassen. Speel met alle instellingen en bekijk het effect ervanin het voorbeeld links. Goed om te

weten: als je een achtergrondplaatje gebruikt kun je de instelling 'Achtergrondkleur formulier' niet

gebruiken.
 

 
Let op: Je kunt achtergrondplaatjes gebruiken maar omdat het formulier uiteindelijk op je eigen site

staat, moet dit plaatje ook op je eigen website staan. Hoe dit werkt kun je hier onderaan lezen.
 

 
5.14.4. Vierde tab: Code voor je website  
Ben je tevreden met het resultaat? Dan kun je de code kopieren of downloaden. We bieden plugins

om het formulier te kunnen installeren op een WordPress of Joomla site. Deze plugins kun je hier

downloaden waarna je ze zelf moet installeren op je website. 
 
In sectie 4.6 staat uitgebreid beschreven hoe opties werkt en wat je precies moet doen.
  
5.14.5. Plaatje op je eigen website zetten  
Je kunt in de vierde tab via de knop Plaatje het plaatje downloaden naar je eigen PC of mac. Plaats

het plaatje daarna op je eigen website en zorg dat je de URL ervan weet. Die URL moet je namelijk in

de formuliercode plaatsen. In de formuliercode zoek je naar een fragment dat begint met '

background-image:url('https://www.e-act.nl/adm/utils/formimg'. 
 
Vervang de URL (het gedeelte dat begint met 'https://www.e-act.nl') door jouw URL. Plaats

daarna de code op je website en test of het plaatje zichtbaar is. Bij Joomla en WordPress plugins kan

deze wijziging pas worden gedaan nadat de plugin is geinstalleerd (je kan dan pas bij de code).

Nogmaals: dit is iets voor mensen met ervaring met HTML en indien nodig Wordpress, PHP en/of

Joomla. Indien gewenst kan Autorespond dit verzorgen tegen een kleine vergoeding.
  
5.15. Macro´s  
Macro's zijn korte codes omgeven door twee accolades. Een macro die in een tekst geplaatst is, wordt

vervangen door iets anders op het moment dat de tekst gemaild of getoond wordt aan een relatie. Als

een e-mailtekst met de macro {relation.firstName} wordt verstuurd aan relatie Dirk-Jan Pietersen,

bijvoorbeeld met een aanhef 'Beste {relation.firstName}', dan krijgt hij de tekst 'Beste Dirk-Jan' te

zien. 
 
Je kunt via de macro-knop  macro's toevoegen in een tekst. Het voordeel van macro's is dat je

Je kunt in de titeltekst een extra regel opnemen met een kleinere fontgrootte. Dit wordt ook zo

gebruikt in twee voorbeelden.

Wil je een achtergrondplaatje juist weghalen uit een layout, klik dan op de 'Wijzig' knop in de

rechter 'Achtergrondplaatje' sectie en maak het bovenste veld leeg. Er wordt dan geen plaatje

gebruikt.
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teksten kan personaliseren en zo de ontvanger persoonlijk kan benaderen waardoor het voor de

ontvanger aantrekkelijker wordt om de tekst verder te lezen. 
 
In Autorespond kennen we niet alleen bovengenoemde statische macro's die een stukje tekst

vervangen, maar we kennen ook macro's die zorgen dat er een link wordt geplaatst in de tekst. Een

voorbeeld hiervan is de afmeldlink die je in elke nieuwsbrief opneemt. Deze {unsubscribe} macro

wordt vervangen door een link waarmee de lezer zich kan uitschrijven. 
 
Je kan in bijna alle teksten macro's opnemen. Voor de standaard teksten (instelbaar via menu

Instellingen | E-mail en schermteksten, zie ook sectie 3.4) geldt dat in beperkte mate. Je kunt

verderop lezen welke macro's daar toegestaan zijn. Eerst volgt een beschrijving van de beschikbare

macro's.
  
5.15.1. Relatie-velden  
De volgende algemene en relatie macro's zijn beschikbaar. Je vindt deze opties in het eerste tab-blad

van het macro-invoeg venster. 
{today}, {datum}, {vandaag}: Datum van vandaag ('12-04-2013')

{today+2}: Datum van overmorgen (datum van vandaag + 2 dagen daarna)

{relation.firstName}: Voornaam

{relation.lastName}: Achternaam

{relation.password}: Wachtwoord

{relation.companyName}: Organisatie

{relation.created}: Datum aangemaakt

{relation.userid}: Userid

{relation.homeAddress.address1}: Adres (straat en huisnummer)

{relation.homeAddress.postalCode}: Postcode

{relation.homeAddress.city}: Woonplaats

{relation.mobile}: Mobiel

{relation.fullName}: Volledige naam ('Jacques van der Meij')

{relation.email}: Email

{relation.formalName}: Formele aanhef ('heer Van Der Meij')

{relation.Aanhef}, {relation.personalTitle}: Aanhef ('De heer')
  
5.15.2. Vrije velden  
Heb je vrije velden gedefinieerd? Dan kun je deze velden als macro gebruiken in een tekst. Als voor

een relatie geen waarde van dat vrije veld is vastgelegd wordt de macro vervangen door een lege

waarde. De vrije veld-macro's kun je in dezelfde tab terugvinden als de relatie-macro's. 
 

 

Het kan soms even duren voordat een net gedefinieerd vrij veld verschijnt in de lijst van vrije

velden in de macro-venster. Vaak helpt uit- en inloggen om de lijst te verversen.
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5.15.3. Sociale media  
De sociale media macro's genereren een plaatje met een link. Ze staan in het tweede tab-blad van het

macro-scherm. De volgende macro's zijn beschikbaar: 
{twitter.followme}: Genereert een knop (plaatje met link) naar jouw Twitterpagina

{twitter.tweetthis}: 'Tweet this email' knop: in de link wordt een referentie naar de website-

pagina van deze e-mailtekst automatisch meegegeven, dus mensen die de tweet lezen, kunnen

meteen doorklikken naar de 'publieke' versie van de nieuwsbrief

{linkedin.homepage}: Knop met link naar jouw LinkedIn pagina

{linkedin.share}: Laat de lezer deze e-mail delen op zijn Linked-in pagina

{facebook.share}: Knop met link waarmee een lezer jouw e-mailtekst kan laten delen op

zijn/haar Facebook pagina

{facebook.like}: Facebook 'Like this e-mail' knop (bevat referentie naar de site-pagina van deze

e-mailtekst)

{facebook.visit}: Knop met link naar jouw Facebook pagina

Let op: als je deze macro's gebruikt, zorg er dan voor dat jouw sociale media account id's zijn in

gevuld in tabblad Sociale media (menu Instellingen | Administratie-instellingen) 
 
Hieronder staand twee voorbeelden van de link die uiteindelijk wordt gegeneerd: 
 
Gegenereerde Twitter tweet link: 
http://twitter.com/share?url=https://www.e-

act.nl/ah/site?ap=5p21906&text=Interessant+artikel+van+%40welmoetB+Over+een+weggeve

r+met+spectaculaire+gevolgen&via=WelmoetB&related=WelmoetB 
 
Gegenereerde LinkedIn Share link: 
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.e-

act.nl%2Fah%2Fsite%3Fap%3D5p21906&title=Een+weggever+met+spectaculaire++gevolgen&su

mmary=artikel+%40welmoetB 
  
5.15.4. Links  
De link macro's staan in het derde tab-blad van het macro-scherm. 

{unsubscribe}: Afmeld-link

{sendafriend}: Send-a-friend link, waarmee de lezer de e-mail kan doorsturen naar iemand

anders

{selfservice}: Self-service link, waarmee de lezer zijn geregistreerde e-mailadres of naam

zelfstandig kan wijzigen

{siteversion}: Link naar website-versie van de e-mail, handig als bijvoorbeeld de e-mail niet

goed leesbaar is in het e-mailprogramma

{betalenlink}: Betaal-link (alleen voor Autorespond Shoppingcart)

{downloadlink}: Download-link (alleen voor Autorespond Shoppingcart)

{vcard}: Link waarmee de lezer de afzender van de e-mail (jijzelf dus) aan zijn adresboek kan

toevoegen, zodat e-mails met die afzender worden herkend en minder snel als spam worden
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5.15.5. Product en betaal-links  
Deze macro's zijn vooral bedoeld om te gebruiken in standaard shoppingcart teksten. 

{productinfo}: uitgebreide omschrijving van de bestelde product(en)

{betaalinfo}: omschrijving van de betaalmethode (bijvoorbeeld 'Betalen via Ideal')

{bestelling}: omschrijving van de bestelling

{betalenlink}: link waarmee de kant een online betaling kan doen

{bezorgadres}: het adres waarop het product wordt bezorgd.

{verzendmethode}: de manier waarop het product zal worden bezorgd (TGP, UPC, etc)

{factuurdatum}: de factuurdatum

{periode}: de periode waarop het deze abonnementsbetaling betrekking heeft

Elk van de onderstaande secties bevat de teksten binnen een categorie zoals te zien is als je naar menu

Instellingen | E-mail en schermteksten gaat. De betekenis van de genoemde macro's wordt onderaan

beschreven.
  
5.15.6. Teksten in de categorie 'Bestellen'  
Factuur e-mail (betaald): {product},{productinfo},{betaalinfo},{relation.*} 
Bestelling klaar: {bestelling},{product},{relation.firstName},{relation.lastName},{thankyou} 
Bestelling (abonnement) klaar: {bestelling},{relation.firstName},{relation.lastName},{thankyou} 
Factuur e-mail (onbetaald): {product},{betalenlink},{relation.*} 
Factuur e-mail (incasso): {product},{betalenlink},{relation.*} 
Product niet beschikbaar: (geen)
  
5.15.7. Teksten in de categorie 'Notificaties'  
Product besteld: {bezorgadres},{productinfo},{verzendmethode},{relation.*} 
Abonnement besteld: {productinfo},{relation.*} 
Aankondiging termijnfactuur: {productinfo},{relation.*}
  
5.15.8. Teksten in de categorie 'Betalen'  
Herinnering: {betalenlink},{product},{betaalinfo},{relation.*},{factuurdatum} 
Periodieke factuur: {productinfo},{periode},{betaalinfo},{betalenlink},{relation.*} 
Factuur e-mail onderwerpregel: {relation.firstName},{relation.lastName} 
Resultaat betaling abonnement: {betaalinfo} 
Resultaat betaling na herinnering: {betaalinfo} 
Creditfactuur e-mailtekst: {relation.firstName},{relation.lastName}
  
5.15.9. Teksten in de categorie 'Nieuwsbrief'  
5.15.10. Teksten in de categorie 'Afmeldingen'
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Afmelden - keuzeformulier: {unsubscribeform} 
Afmelden - bevestigingsscherm: (geen)
  
5.15.11. Teksten in de categorie 'Send-a-friend'  
Send-friend form: (geen) 
Send-friend confirm: (geen)
  
5.15.12. Teksten in de categorie 'Foutsituaties'  
Foutmelding 'teveel geklikt': (geen) 
Algemene fout: (geen) 
Foutmelding 'foute security code': (geen) 
Foutmelding 'onbekende admin of triggercode': (geen) 
Foutmelding 'kon trigger niet laden': (geen) 
Foutmelding 'formulier ongeldig': (geen) 
Foutmelding 'opt-in code klopt niet': (geen) 
Foutmelding 'formulier mag geen twee keer': (geen) 
Foutmelding 'geen email of relatienr': (geen)
  
5.15.13. Product-macro's verklaard  
Hier wordt per macro aangegeven wat voor die macro in de plaats komt te staan op het moment dat

een tekst aan de relatie of klant wordt getoond of gemaild. 
{product} naam van de bestelde product(en)

{productinfo} uitgebreide omschrijving van de bestelde product(en) inclusief eventuele product-

kenmerken

{betaalinfo} omschrijving van de betaalmethode (bijvoorbeeld 'Betalen via Ideal')

{bestelling} de verdere afhandeling van de bestelling ("Zodra je betaling ontvangen is ontvang je

een e-mail met een download-link. De factuur is naar het volgende e-mail adres verzonden:

&<klant@adres.nl_&>")

{betalenlink} link waarmee de kant een online betaling kan doen

{relation.firstName} voornaam van de relatie

{relation.lastName} achternaam van de relatie

{relation.*} alle relatie-velden

{bezorgadres} het adres waarop het product wordt bezorgd.

{verzendmethode} de manier waarop het product zal worden bezorgd (TGP, UPC, etc)

{factuurdatum} de factuurdatum

{periode} de periode waarop het deze abonnementsbetaling betrekking heeft (voorbeeld '12-01-

2011 tot 12-04-2011')

{unsubscribeform} het afmeldformulier (verplichte macro!)

{thankyou}, op de plek waar deze macro staat in de 'Bestelling klaar' pagina, worden de product-

specifieke bedankteksten opgenomen.
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6. Appendix
  
6.1. Begrippen  
6.1.1. Affiliate  
Een affiliate is een relatie waarbij de status op tab Affiliate gegevens van de relatie-pagina de waarde

Affiliate  heeft. Een affiliate is een wederverkoper van jouw producten. Voor elk product dat via

zijn/haar site is verkocht ontvang hij een beloning (ook wel  fee  of  commissie  genoemd).
  
6.1.2. Betaalmethode  
Een betaalmethode is de manier waarop je klanten kan laten betalen bij een aankoop via de

shoppingcart. Voorbeelden zijn IDeal, PayPal, Overmaken, Incasso.
  
6.1.3. Content-item  
Een stukje (HTML) tekst dat kan worden hergebruikt in meerdere e-mailteksten of landingspagina s.

Een voorbeeld hiervan is een tekst waarin de gegevens (adres etc) van je bedrijf staan vermeld. Door

dit content-item in elke nieuwsbrief toe te voegen (via een macro), hoef je niet elke keer je adres in te

typen. Bovendien hoef je je adres maar op één plek te wijzigen als je verhuist...
  
6.1.4. Content-regel  
Een content-regel is een stukje logica dat je kan opnemen in een nieuwsbrief en dat bepaalt welke

content wordt getoond. Een voorbeeld hiervan:
  
6.1.5. E-mailtekst  
De inhoud van een e-mail. Een e-mailtekst is de tekst zelf. Een nieuwsbrief is een voorbeeld van een

manier waarvoor een e-mailtekst gebruikt kan worden. Een ander voorbeeld is een follow-up e-mail

die wordt verstuurd na een aanmelding of een aankoop.
  
6.1.6. Follow-up actie  
Een actie, meestal het versturen van een e-mail, nadat iemand zich via een formulier heeft aangemeld

voor een lijstmanager, of nadat iemand een product heeft aangeschaft via de shoppingcart.
  
6.1.7. Groep  
Een groep is een verzameling van relaties. Je kunt groepen zelf aanmaken.
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6.1.8. Klant  
Een klant is een relatie waarbij de status op tab Klantgegevens van de relatie-pagina de waarde  klant

heeft. Een relatie moet eerst  klant  zijn voordat een bestelling kan worden gedaan. Als een bezoeker

via de shoppingcart een bestelling doet, wordt een relatie aangemaakt en automatisch de status op

klant  gezet. Als een bezoeker reeds bestaat als relatie in de administratie, wordt alleen de status op

klant  gezet.
  
6.1.9. Lijstmanager  
Een lijstmanager (ook wel autoresponder genoemd), zorgt voor de afhandeling van formulieren die op

je website staan. Waaruit die afhandeling precies bestaat, kun je zelf instellen.
  
6.1.10. Macro  
Macro s zijn korte codes omgeven door twee accolades. Een macro die in een tekst geplaatst is, wordt

vervangen door iets anders op het moment dat de tekst gemaild of getoond wordt aan een relatie. Als

een e-mailtekst met de macro {relation.firstName} wordt verstuurd aan relatie Dirk-Jan Pietersen,

bijvoorbeeld met een aanhef  Beste {relation.firstName} , dan krijgt hij de tekst  Beste Dirk-Jan  te

zien.
  
6.1.11. Mailing  
Een mailing is een e-mailtekst die is ingepland om te versturen aan een voorgedefinieerde groep van

relaties.
  
6.1.12. Product-kenmerk  
Bij het opvoeren van shoppingcart producten, kan je voor een product meerdere kenmerken opvoeren.

Met die kenmerken kun je de prijs beinvloeden. Voorbeeld: je verkoopt een bank voor 1000 euro. Je

kunt dan een kenmerk  bekleding  definieren. Als iemand voor de leren bekleding kiest, komt er 200

euro extra op de basisprijs van 1000 euro. Als iemand voor de katoenen bekleding kiest komt er

slechts 50 euro bij.
  
6.1.13. Relatie  
Elke geregistreerde (rechts)persoon in je administratie. Een relatie is uniek door zijn e-mailadres en

heeft een uniek ID dat linksboven wordt vermeld op de tab Algemeen van de relatie-pagina.
  
6.1.14. Shoppingcart  
De shoppingcart is de module binnen Autorespond waarmee je producten online kan verkopen en

automatisch kan laten afrekenen. We spreken van een  front-end  gedeelte: dit zijn de schermen die je

klant ziet tijdens het kopen. En er is een  back-end  gedeelte: dit zijn de schermen die jij gebruikt

binnen de Autorespond administratie om de producten, bestellingen en betalingen te beheren.
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6.1.15. Vrij veld  
Een vrij veld is een zelf te definieren veld dat je aan elke relatie kunt koppelen. Je kunt oneindig veel

vrije velden definieren in je administratie, zodat je alle extra relatie-gegevens die voor jouw business

van belang zijn, kunt bijhouden.
  
6.2. Privacy reglement  
6.2.1. Gebruik van gegevens  
Alle persoons- en andere gegevens die binnen deze webapplicatie worden beheerd, worden nooit

gebruikt voor andere doeleinden dan om gebruikers in staat te stellen met hun ontvangers te

communiceren.
  
6.2.2. Persoonsgegevens  
Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een 'geidentificeerde of

identificeerbare natuurlijke persoon'. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens

betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een

persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens

zijn. 
 
De gegevens over uzelf c.q. uw eigen organisatie worden enkel gebruikt voor interne registratieve

doeleinden, zoals bv facturering of indien er kontakt met u moet worden opgenomen. 
 
Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing als via de site strafbare feiten worden

gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel

43 Wet bescherming persoonsgegevens).
  
6.3. Nuttige links  
Anti-spam wet: 
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/persberichten/2009/09/29/bel-me-niet-

register-en-spamverbod-per-1-oktober.html 
 
Meer over spamming: 
http://spamvrij.nl/faqomat/fom.php?page=faq-009&pagemode=qa 
 
E-mailmarketing: 
http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110905_e-mail_marketing_transparanter_door_nieuwe_e-

mail_code
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