
Упатство за користење инбокс на InOne



Упатство за CRM InOne и испраќање мејл

1 Откако ќе се најавиш,  
кликни на Tools во горното мени:

2 Кликни на табот Customers од лево 
 и кликни на Add contact.



3 Пополни име, фирма, мејл и телефон. Задолжително да биде штиклирано полето Opted 
to receive marketing messages by email, ако не е нема да може да се испрати мејл на тој 

човек. На крај кликни Save.

4 Контактот е додаден во листата, кога ќе кликнеш на него се отвораат повеќе информации. На иконата  
Details може да направиш корекции.



5 За да избришеш контакт, го селектираш и горе лево избираш Actions -> Delete selected. 
Истото го правиш и доколку селектираш повеќе контакти за бришење.

6 За да направиш група на контакти,  
кликаш на табот Groups и после  

         на копчето New group.
7 Го пишуваш името на групата контакти  

и кликаш Save.

8 За да додадеш контакти во групата, се враќаш во Contacts каде што ги додаде контактите, ги 
селектираш тие што сакаш да ги додадеш и горе десно кликаш на Actions -> Add to group.



9 Ја штиклираш групата што веќе ја искреира 
во претходните чекори и кликаш Save.

10 За да ги видиш контактите во групата  
кликаш на првиот таб со стрелката и ја одбираш групата.

11 За да направиш имејл кампања кликни на табот Email campaign од лево,  
после на копчето Create a campaign.



12 Избери Selected contacts  
за да пратиш кампања до избрани контакти.

13 Избери група на која ќе ја пратиш кампањата  
или селектирај неколку контакти и кликни Next.



14 Избери темплејт во кој ќе работиш 
 и кликни Next.

15 Логото автоматски се влече.  
Кликни на сликата за да ја промениш,  

               кликни на текстот за да го промениш.



16 За да додадеш линк на копчето, кликни еднаш или  
два пати на него и после  кликни Еdit.

              Стави линк и смени текст на копчето.

17 Откако ќе го средиш мејлингот 
 кликни Done.



18 Пополни ги полињата за наслов, од кого  
е мејлингот и на кој мејл да стигаат replies.  

              После кликни Test за да тестираш.
19 Напиши го мејлот на кој сакаш да ти 

стигне тест и кликни Send test.

20 Ако е сè во ред и не треба да правиш корекции, кликни Send на прозорчето од претходниот 
Screenshot и мејлингот е пратен на контактите што ги селектираше.


