Rozesílač e-mailů pro malé i velké

Za každých dalších
započatých 100 000 ks
e-mailů

ů
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Od 1 do 100 000 ks
odeslaných e-mailů

Vyzkoušejte službu na 14 dní
a pošlete až 10 000 e-mailů zdarma
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Ceník služeb
300 Kč
měsíčně
200 Kč
měsíčně

Samostatný server pro
notifikační (stavové)
e-maily

100 Kč
měsíčně

Statistiky doručených
e-mailů

ZDARMA

Nemusíte umět programovat, ani vědět co je API.
Jednoduchý editor v českém jazyce,
který zvládne ovládat každý.
Jednoduchá správa kontaktů a skupin pro rozesílání.
Můžete si nastavit datum a čas odeslání kampaně
pro různé skupiny zákazníků.
Službu platíte pouze pokud ji využíváte (do 300 e-mailů
měsíčně nic neúčtujeme).

Restaurace

Příklad 1.

500 zákazníků, denní jídelní
lístek rozesílá 5x týdně +
1x týdně pozvánka na týdenní
kulturní akci

12 000 e-mailů/měsíc
300 Kč

Stable.cz s.r.o., Skelná 2091/29, 466 02 Jablonec n. N.
E-mail: info@stable.cz, Tel.: 480 020 191

klerk.stable.cz

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Technické informace pro pokročilé uživatele
Rozesílání e-mailů

Webové rozhraní

Sdílený SMTP server, více než 10 IP adres
v několika rozsazích.
E-mail přijat pomocí protokolu SMTP - údaje
z něj + X-CampaignID pomohou zařadit e-mail
do správné fronty.
Možnost přikoupení vlastního rozsahu IP adres.
Neověření uživatelé posílají e-maily přes jiný
rozsah IP adres a neomezí tak ověřené zákazníky.
Fronta e-mailů je zpracovávána tak, aby bylo
omezeno vyhodnocení e-mailu jako spam.
Automatické hlídání všech IP adres na
dostupných blacklistech.
Odmítnuté e-maily zkusíme poslat znovu
až po uplynutí delšího časového období.
Rychlost odesílání nezávisí na rychlosti přijímání,
váš e-mail může být odložen, aby bylo zajištěno
pokud možno jeho správné doručení.

Jednoduchá rozesílka HTML e-mailů přímo přes
web bez nutnosti používat klienta pro SMTP protokol.
Webové rozhraní s reportem: e-maily ve frontě,
odeslané/neodeslané e-maily, odmítnuté e-maily.
Po odeslání jsou základní údaje e-mailu uloženy
do databáze, kde je má uživatel k dispozici
po dobu 2 měsíců - kampaně lze exportovat
ve formátu CSV pro další zpracování.
Možnost exportovat nefunkční kontakty (CSV)
pro postupné čištění databáze.

Zabezpečení
Možnost nastavení DKIM pro zvolené domény.
Pro odesílání e-mailů lze použít STARTTLS
na portu 587.
Všechny odchozí IP adresy lze v SPF záznamu
zahrnout pomocí include:smtpx.stable.cz.

Specifický rate limiting pro maximální rychlost
odesílání zpráv.
Výkon serveru 40 000 e-mailů za hodinu.
Možnost použít externí řešení pro rozesílání,
vlastní skripty, rozšíření pro redakční systémy
(např. pro Joomla - Acy Mailing).
Možnost rozesílat notifikační (stavové) e-maily
na odděleném SMTP serveru - bez zdržení
ve frontě.

Api
Každý uživatel má přístup k základním funkcím
služby pomocí JSON REST API (umožňuje přístup
ke kampaním, historii zpráv a práci s DKIM).

Příklad 2.

Zasílání notifikačních kampaní přes jinou sadu
IP adres tak, aby se minimalizoval vliv spam
hodnocení na tyto zprávy, které jsou určeny
pro důležité informace uživatelům.

E-shop Knihy

150 000 zákazníků,
4x měsíčně nabídka knih,
potvrzování objednávek a
registrací notifikačními e-maily

600 000 e-mailů/měsíc
1 400 Kč
Stable.cz s.r.o., Skelná 2091/29, 466 02 Jablonec n. N.
E-mail: info@stable.cz, Tel.: 480 020 191
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Ceny jsou uvedeny bez DPH

