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Wykaz strony głównej

Po zalogowaniu się do systemu AltiMail następuje przeniesienie na stronę główną. 

Menu nawigacyjne – składa się z dwóch poziomów. Po najechaniu kursorem na wybraną pozycję pojawia 

się  podmenu  ułatwiające  dotarcie  do  poszukiwanej  podstrony.  Dodatkowo  w  przypadku  aktualnej 

aktywności (wysyłanie mailingu, skanowanie podstron) w prawym górnym rogu danej pozycji menu pojawia 

się czerwona ikona wraz z cyfrą (ilość wiadomości w trakcie wysyłki, ilość podstron w trakcie skanowania).

Statystyki  systemu –  boks  wyświetlający  się  na  każdej 

podstronie w lewej kolumnie.

Zawiera liczbowe informacje o: wszystkich adresach

e-mail,  adresach  potwierdzonych,  niepotwierdzonych, 

wiadomościach w trakcie wysyłki, kategoriach oraz wysłanych 

kampaniach mailingowych.
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Ostatnio wysłane wiadomości – boks wyświetlający się na 

każdej podstronie, zawiera listę ostatnio wysłanych kampanii 

mailingowych.

Po kliknięciu na tytuł następuje przekierowanie na podstronę 

z podglądem wysłanej wiadomości.

Szybki start – z poziomu strony głównej można w łatwy sposób przejść do podstron systemu zawierających 

główne funkcjonalności:

• wyślij mailing – tworzenie i wysyłka wiadomości e-mail;

• dodaj adresy – dodawanie nowych adresów e-mail do bazy;

• raporty  wysyłek –  lista  archiwalnych  kampanii  mailingowych  z  możliwością  podglądu  treści 

i raportu;

• grupy adresów – zarządzanie adresami e-mail;

• kampanie – lista szablonów wiadomości z możliwością dodawania nowych;

• szablony – zarządzanie dostępnymi szablonami wiadomości e-mail;

• kopie zapasowe – możliwość importu oraz eksportu bazy adresów.

Toolbar – jest  to pomocniczy pasek znajdujący się na dole każdej podstrony. Najpierw wyświetlona jest 

liczba wiadomości aktualnie wysyłanych, kliknięcie na link „x wiadomości w trakcie wysyłki” prowadzi do 

podstrony „Status wysyłki”. Następnie znajduje się link kierujący do bazy adresów oraz do wysyłki mailingu. 

Po  prawej  stronie  znajdują  się  strzałki  pozwalające  szybko  przemieścić  się  na  początek  oraz  koniec 

aktualnie przeglądanej strony. Cały pasek można w dowolnym momencie ukryć lub przywrócić za pomocą 

ikony „Ukryj/Pokaż”. Aktualny wybór nawet po przejściu na inną podstronę jest pamiętany. 
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Baza adresów

Baza adresów zawiera wszystkie adresy e-mail. Można przejść do wszystkich klikając w głównym menu 

zakładkę „Baza adresów” lub od razu do wybranych pozycji  podmenu (wszystkie, adresy potwierdzone, 

adresy  niepotwierdzone,  adresy usunięte,  adresy  bez  wysyłki).  Na  tych  podstronach  w  lewej  kolumnie 

strony wyświetlają się dodatkowe boksy (dodawanie adresów, statystyki adresów).

Dodawanie oraz statystyki adresów

Dodawanie  adresów –  w  lewej  kolumnie,  w  pierwszym 

boksie  można  dodawać  nowe  adresy  e-mail  do  bazy  za 

pomocą dwóch zakładek (dodaj adres, importuj z pliku).

Dodaj adres – po wybraniu zakładki pojawiają się pola do 

uzupełnienia.

Należy wybrać z listy separator adresów (średnik, pionowa 

linia, przecinek lub nowy wiersz) oraz wpisać adresy w polu 

używając do oddzielenia wybranego separatora.

Następnie  zaznaczyć  jedną  lub  kilka  kategorii  z  listy 

wszystkich,  do  jakich  zostaną  przypisane  adresy  oraz 

wybrać ich status (niepotwierdzone, potwierdzone).

Na koniec należy zaakceptować przyciskiem „Dodaj”.
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Importuj z pliku – po wybraniu zakładki pojawią się pola do 

uzupełnienia.

Należy  wybrać  separator  adresów  (średnik,  pionowa  linia, 

przecinek  lub  nowy  wiersz)  oraz  za  pomocą  przycisku 

„Przeglądaj” dodać plik zawierający adresy e-mail oddzielone 

separatorami.

Następnie  zaznaczyć  jedną  lub  kilka  kategorii  z  listy,  do 

których  zostaną  przypisane  adresy  oraz  wybrać  ich  status 

(niepotwierdzone, potwierdzone).

Na koniec należy zaakceptować przyciskiem „Importuj”.

Statystyki  adresów –  w  lewej  kolumnie  w  drugim  boksie 

znajdują  się  statystyki  adresów.  Obok  nazwy  podana  jest 

liczba adresów e-mail w danej kategorii. W zależności od tego, 

która podstrona jest aktualnie wyświetlana w drugiej kolumnie 

znajduje  się  liczba  adresów  ze  statusem:  wszystkie, 

potwierdzone, niepotwierdzone, usunięte lub bez wysyłki.

Po kliknięciu  na nazwę kategorii  następuje  automatyczne zaznaczenie  jej  w opcji  filtrowania,  w prawej  

kolumnie.
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Zarządzanie bazą adresów

Przyciskami znajdującymi się nad oraz pod tabelą można edytować kilka adresów jednocześnie.

Zmień kategorię – po zaznaczeniu adresu i kliknięciu przycisku pojawia się lista wszystkich kategorii. By 

zmienić istniejącą należy ją zaznaczyć i potwierdzić przyciskiem „Zmień”.

Zmień  status –  po  zaznaczeniu  adresu  i  kliknięciu  przycisku  pojawia  się  lista  (niepotwierdzone, 

potwierdzone). By zmienić aktualny status należy go zaznaczyć i potwierdzić przyciskiem „Zmień”.

Usuń – aby usunąć adres należy go zaznaczyć i  kliknąć przycisk „Usuń” oraz potwierdzić „OK”.  Adres  

zostanie przeniesiony do tabeli na podstronie „Adresy usunięte”.
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Usuń definitywnie – aby nieodwracalnie usunąć adres z bazy należy go zaznaczyć i kliknąć przycisk „Usuń 

definitywnie” oraz potwierdzić „OK”.

Eksportuj – po zaznaczeniu adresów można je wyeksportować do pliku „export.CSV”. Format CSV jest  

popularnym formatem używanym przy archiwizacji danych. Taki plik można w łatwy sposób otworzyć za  

pomocą arkusza kalkulacyjnego Excel.

Wyślij  do zaznaczonych –  po wybraniu  i  zaznaczeniu  adresów można wysłać  wiadomość e-mail.  Po 

kliknięciu na przycisk „Wyślij do zaznaczonych” następuje przekierowanie do wysyłki mailingu.

Wewnątrz tabeli można edytować dane dotyczące pojedynczego adresu e-mail.

Nazwa – w polu możliwość zmiany nazwy wyświetlanej dla danego adresu, kolor zielony oznacza, że nowa 

nazwa jest na bieżąco poprawnie zapisywana.

Aktywność  – jest  to  ilość  kliknięć  przez  odbiorcę  w  linki  znajdujące  się  w  wiadomości  e-mail,  którą 

otrzymał.

Status – po najechaniu na ikony w kolumnie status pojawia się ich opis (potwierdzony, niepotwierdzony, 

usunięty).
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Wysłane – wyświetlona jest ilość wiadomości wysłana na dany adres e-mail.

Historia  wysłanych  wiadomości –  po  kliknięciu  na  liczbę  w  kolumnie  „Wysłane”  pojawia  się  okno 

zawierające  listę  wysłanych  wiadomości  (temat,  data  wysyłki).  Po  kliknięciu  na  wybraną  wiadomość 

następuje przekierowanie do podstrony zawierającej podgląd archiwalnej wiadomości.

Usuń (definitywnie) – można nieodwracalnie usunąć pojedynczy adres e-mail z bazy klikając na ikonę 

„Usuń” i potwierdzając „OK”.

Filtrowanie bazy adresów

W  celu  ułatwienia  zarządzania  wszystkimi  adresami  e-mail  można  ograniczyć  ilość  wyświetlanych 

korzystając z kilku opcji (wyszukiwarka, filtrowanie wg statusu i wg kategorii, ręczne i grupowe zaznaczanie 

adresów, stronicowanie).
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Wyszukiwarka – wyświetla adresy zawierające wpisaną frazę. Po wpisaniu frazy w polu „Wyszukaj adres” 

należy potwierdzić, klikając ikonę lupy.

Filtrowanie wg statusu (wszystkie, potwierdzone, niepotwierdzone, usunięte)

Filtrowanie wg kategorii – lista wszystkich kategorii, z uwzględnieniem kryteriów:

• zawierające  kategorię:  adres  e-mail  występuje  w  kilku  kategoriach  m.in.  w  tej,  która  zostanie 

zaznaczona,

• tylko w zaznaczonych kategoriach: adres e-mail występuje tylko i wyłącznie w jednej (zaznaczonej) 

kategorii.

Ręczne zaznaczanie  adresów –  po  kliknięciu  kilku  wierszy  (zaznaczeniu  adresów)  można ograniczyć 

tabelę tylko do tych adresów, klikając tekst „Zaznaczone adresy”.
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Wyświetli  się  tabela  z  zaznaczonymi  adresami.  Można  wrócić  do  poprzedniego  widoku,  wybierając 

„Wszystkie adresy spełniające kryteria”.

Grupowe zaznaczanie adresów – adresy można zaznaczać klikając na pojedynczy lub skorzystać z opcji 

znajdujących się w nagłówku tabeli przed adresem:

- zaznacz wszystkie – zaznaczone zostają adresy na wszystkich stronach (można sprawdzić porównując 

liczbę zaznaczonych adresów – 11973 do liczby wszystkich spełniających kryteria – 11973),

- zaznacz na stronie – zaznaczone są tylko adresy na bieżącej stronie (można sprawdzić porównując liczbę 

zaznaczonych adresów – 100 do liczby wszystkich spełniających kryteria – 11973).
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Stronicowanie – na jednej stronie wyświetla się 100 adresów e-mail, aby przejść do pozostałych należy 

skorzystać z przycisków „Pierwsza”, „Poprzednia”, „Następna” i „Ostatnia”.
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Szablony wiadomości

Podstrona z szablonami wiadomości zawiera listę wszystkich zapisanych szablonów.  Można przejść do 

wszystkich, klikając w głównym menu zakładkę „Szablony wiadomości” lub od razu do wybranych pozycji 

podmenu (przeglądaj szablony, dodaj nowy szablon, wgrane pliki).

Podczas tworzenia wiadomości do wysyłki – „Wyślij mailing”  można wybrać gotowy szablon z tej listy.

Pojedynczy  wiersz  zawiera  podstawowe  dane  (nazwę  nadawcy,  temat,  rozmiar  wiadomości)  i  ikony 

ustawień  (podgląd,  edycja,  usuń)  dotyczące  tego  szablonu  wiadomości.  Ikona  przed  nazwą  nadawcy 

oznacza, że do tego szablonu został dodany załącznik.

Dodawanie nowego szablonu

W celu utworzenia nowego szablonu wiadomości należy kliknąć przycisk „Dodaj nowy szablon”, a następnie  

uzupełnić podstawowe informacje oraz treść wiadomości e-mail.

Poniżej został szczegółowo opisany etap tworzenia szablonu wiadomości e-mail.

Uzupełnienie: tematu wiadomości, nazwy i adresu e-mail nadawcy oraz odpowiedz do – adres e-mail, na 

który osoba otrzymująca wiadomość może odpisać.
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Format – do wyboru wiadomość HTML (może zawierać znaczniki kodu - dodatkowe formatowanie) oraz 

tekstowa (zawiera tylko tekst).

Priorytet – ustalenie ważności wiadomości (1-5), 1 oznacza bardzo niski priorytet a 5 – bardzo wysoki. Jest 

to informacja ważna z punktu widzenia odbiorcy. W przypadku priorytetu najwyższego wiadomość będzie 

dodatkowo wyróżniona w zależności od tego, w jakim programie zostanie otworzony e-mail.

Załączniki – można dodawać dwa rodzaje załączników różniące się możliwością pobrania przez odbiorcę 

wiadomości. Po zaznaczeniu „Jako załącznik wewnętrzny” odbiorca nie ma możliwości pobrania pliku.

Treść wiadomości – wbudowany edytor tekstowy umożliwia łatwe i szybkie tworzenie treści wiadomości.

Zaawansowana edycja – po kliknięciu na ostatnią ikonę pojawią się dodatkowe ikony służące do edycji 

treści wiadomości.
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Zmienne  w treści  wiadomości –  dodawane  są  z  boksu  „Objaśnienia”.  Należy  ustawić  kursor  myszy 

w miejscu,  w  którym  ma  zostać  dodana  zmienna  i  w  objaśnieniach  kliknąć  na  jej  nazwę  –  zostanie  

wstawiona w treści wiadomości.

Po  uzupełnieniu  wszystkich  danych  oraz  treści  wiadomości  e-mail,  można  zapisać  szablon  klikając  na 

przycisk „Zapisz nowy szablon”.

Podgląd i  edycja szablonu – by zobaczyć zapisany szablon należy kliknąć w ikonę „Podgląd” na liście 

wszystkich szablonów.  Natomiast  w celu  edycji  można skorzystać z  ikony „Edycja”  lub kliknąć,  gdy po 

najechaniu na pojedynczy wiersz pojawi się podpowiedź „Edycja”.

Wgrane pliki

Podstrona zawiera listę wszystkich wgranych plików wraz z ich rozmiarami oraz sumą rozmiarów 

wszystkich.
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Wysyłka mailingu

Na tej podstronie umieszczone zostały 3 kroki umożliwiające przygotowanie i  wysyłkę mailingu. W łatwy 

sposób,  korzystając  z  podmenu  można  przejść  do  listy  wiadomości,  które  są  aktualnie  wysyłane  – 

„Wiadomości w trakcie wysyłki”.

Wysyłanie  wiadomości  e-mail  zostało  podzielone  na  3  etapy.  Najpierw  tworzenie  treści  wiadomości, 

następnie definiowanie adresów e-mail, na które ma nastąpić wysyłka oraz podgląd i potwierdzenie wysyłki.

Krok 1 – tworzenie wiadomości

W pierwszym kroku  najpierw jest  możliwość  wczytania  gotowego (wcześniej  zapisanego)  szablonu  lub 

uzupełnienia  poszczególnych  pól  do  jednorazowej  wysyłki  danej  wiadomości.  Po  wczytaniu  szablonu 

istnieje również możliwość edycji jego fragmentu.

Poniżej został szczegółowo opisany etap tworzenia wiadomości e-mail.

Uzupełnienie: tematu wiadomości, nazwy i adresu e-mail nadawcy oraz odpowiedz do – adres e-mail, na 

który osoba otrzymująca wiadomość może odpisać.
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Format – do wyboru wiadomość HTML (może zawierać znaczniki kodu - dodatkowe formatowanie) oraz 

tekstowa (zawiera tylko tekst).

Priorytet – ustalenie ważności wiadomości (1-5), 1 oznacza bardzo niski priorytet a 5 – bardzo wysoki. Jest 

to informacja ważna z punktu widzenia odbiorcy. W przypadku priorytetu najwyższego wiadomość będzie 

dodatkowo wyróżniona w zależności od tego, w jakim programie zostanie otworzony e-mail.

Wysyłka –  do  wyboru  wysłanie  wiadomości  od  razu  lub 

możliwość  ustalenia  daty.  Po  zaznaczeniu  „w  terminie” 

wyświetlą  się  pola  do uzupełnienia.  Po kliknięciu  na pole 

data  –  wyświetli  się  kalendarz  –  po  zaznaczeniu  dnia 

automatycznie uzupełni się data. Można dokładnie określić 

godzinę wraz z minutami, w której zostanie wysłany mailing.

Załączniki – można dodawać dwa rodzaje załączników różniące się możliwością pobrania przez odbiorcę 

wiadomości. Po zaznaczeniu „Jako załącznik wewnętrzny” odbiorca nie ma możliwości pobrania pliku.

Treść wiadomości – wbudowany edytor tekstowy umożliwia łatwe i szybkie tworzenie treści wiadomości.

Zaawansowana edycja – po kliknięciu na ostatnią ikonę pojawią się dodatkowe ikony służące do edycji 

treści wiadomości.
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Zmienne  w treści  wiadomości –  dodawane  są  z  boksu  „Objaśnienia”.  Należy  ustawić  kursor  myszy 

w miejscu,  w  którym  ma  zostać  dodana  zmienna  i  w  objaśnieniach  kliknąć  na  jej  nazwę  –  zostanie  

wstawiona w treści wiadomości.

Autoresponder -  można wybrać inny szablon wiadomości z listy dostępnych w zależności  od tego czy 

adres e-mail odbiorcy jest: potwierdzony, wypisany lub usunięty. Można ustawić automatyczne odpowiedzi  

wysyłane  na  reakcję  użytkownika.  Przykładowo:  wysyłając  zapytanie  ofertowe  –  automatycznie,  po 

uzyskaniu zgody odbiorcy, system AltiMail wyśle w odpowiedzi ofertę wraz z podziękowaniem. W przypadku 

pozostawienia systemowego „Brak”, nie zostanie dodana dodatkowa automatycznie wysyłana wiadomość.

Przekierowanie -  dodatkowo można wpisać adres strony,  na którą zostanie przekierowany odbiorca po 

dokonaniu aktywacji lub wyrażeniu zgody na otrzymywanie newslettera.

Zapisywanie szablonu –  w trakcie  tworzenia  nowej  wiadomości  można zapisać szablon do bazy,  aby 

można było w przyszłości z niego korzystać. W tym celu należy kliknąć przycisk „Dodaj szablon do bazy”.

Po uzupełnieniu wszystkich danych można przejść do następnego kroku, klikając przycisk „Następny krok”.

www.altimail.pl   •   t: 22 3000 495   •   e: kontakt@altimail.pl  powrót do spisu treści    19 / 37

http://www.altimail.pl/
mailto:kontakt@altimail.pl


AltiMail • podręcznik obsługi Altinet Interactive

Krok 2 – dodawanie odbiorców

W drugim kroku należy wybrać adresy e-mail do których ma zostać wysłany mailing – należy je zaznaczyć  

na liście wszystkich adresów w tabeli. W przypadku bardzo dużej ilości adresów ułatwieniem w odnalezieniu 

docelowej grupy odbiorców jest wstępna filtracja.

Poniżej został szczegółowo opisany etap dodawania adresów e-mail odbiorców wiadomości.

Filtrowanie listy adresów e-mail – możliwość wyświetlenia adresów według statusu:

- niepotwierdzone,

- potwierdzone.

Filtrowanie listy adresów e-mail – możliwość wyświetlenia adresów według kategorii:

- zawierające kategorię – adres e-mail występuje w kilku kategoriach m.in. w zaznaczonej,

- tylko w zaznaczonych kategoriach – adres e-mail występuje tylko w jednej (zaznaczonej) kategorii.

Wyszukiwarka – wyświetlenie adresów zawierających wyszukiwaną frazę.
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Tabela z adresami – po wstępnym filtrowaniu wyświetla się tabela z adresami spełniającymi zaznaczone 

warunki.

Grupowe zaznaczanie adresów – adresy można zaznaczać klikając na pojedynczy lub skorzystać z opcji 

znajdujących się w nagłówku tabeli przed adresem:

- zaznacz wszystkie – zaznaczone zostają adresy na wszystkich stronach (można sprawdzić porównując 

liczbę zaznaczonych adresów – 11973 do liczby wszystkich spełniających kryteria – 11973),

- zaznacz na stronie – zaznaczone są tylko adresy na bieżącej stronie (można sprawdzić porównując liczbę 

zaznaczonych adresów – 100 do liczby wszystkich spełniających kryteria – 11973).
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Dodatkowo  po  zaznaczeniu  adresów  można  ograniczyć  tabelę  tylko  do  tych  wierszy  klikając  tekst  

„Zaznaczone adresy”.

Wyświetli  się  tabela  z  zaznaczonymi  adresami.  Można  wrócić  do  poprzedniego  widoku,  wybierając 

„Wszystkie adresy spełniające kryteria”.

Po zaznaczeniu wszystkich adresów, do których ma trafić mailing, można przejść do następnego kroku, 

klikając przycisk „Następny krok”.

Krok 3 - podsumowanie

W trzecim, ostatnim kroku znajduje się podsumowanie i podgląd wysyłanego mailingu.

Można wrócić do poprzednich kroków w celu wprowadzenia ewentualnych zmian, korzystając z przycisku 

„Poprzedni krok”.

W przypadku rezygnacji z wysłania mailingu, poprzez klikniecie przycisku „Anuluj” wprowadzone dane nie 

zostaną zapisane oraz mailing nie zostanie wysłany.

Jeżeli wszystko się zgadza, by mailing został wysłany należy kliknąć przycisk „Wyślij mailing”.
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Status wysyłki – w trakcie wysyłki

Podstrona  zawiera  informację  o  ilości  wiadomości  e-mail,  znajdujących  się  w  kolejce  do  wysłania.  

Dodatkowo w prawym górnym rogu pozycji  w menu uwzględniona została  liczba wiadomości,  które  są 

w chwili obecnej, w trakcie wysyłki. Dodatkowo z podmenu łatwo można przejść do wiadomości, które już 

zostały wysłane -  „Lista wysłanych kampanii”.  Na tej  podstronie w lewej  kolumnie strony wyświetla się 

dodatkowy boks (wyślij ręcznie z kolejki).

Kolejka  wiadomości –  jeżeli  istnieją  wiadomości  aktualnie  wysyłane,  to  są  wypisane  w  tabeli.  Dla 

pojedynczej  wiadomości  uwzględnione  zostały  informacje  o  adresie  odbiorcy,  nadawcy,  odpowiedz  do, 

temat oraz możliwość edycji (podgląd, usuń).

Usuń – by usunąć z kolejki pojedynczą wiadomość należy kliknąć ikonę „Usuń”. Natomiast do usuwania 

większej  ilości  wiadomości  znajdują  się  przyciski  znajdujące  się  nad  tabelą.  Można  zaznaczyć  kilka 

wiadomości  i  skorzystać  z  przycisku  „Usuń  zaznaczone”,  bądź  usunąć  od  razu  wszystkie  wiadomości 

z kolejki – przycisk „Usuń wszystkie zaplanowane”.
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Wyślij  ręcznie  z  kolejki –  w  lewej  kolumnie  znajduje  się  boks 

z możliwością ręcznej wysyłki (10, 25, 50, 75, 100) wiadomości e-mail 

znajdujących się w kolejce do wysłania.

Po  wybraniu  jednej  z  możliwych  opcji  należy  potwierdzić  chęć 

dokonania wysyłki klikając „OK”.
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Raporty wysyłki – wysłane wiadomości

Podstrona zawiera listę  wysłanych wiadomości  e-mail.  Dodatkowo łatwo można przejść do wiadomości 

znajdujących się w kolejce do wysłania, wybierając w podmenu pozycję „Wiadomości w trakcie wysyłki”.

W pojedynczym boksie  znajdują  się  informacje  dotyczące  jednej  wysłanej  wiadomości  (data  wysłania,  

nadawca, odpowiedz do, format, ilość odbiorców, autoresponder dla adresów potwierdzonych, wypisanych 

i usuniętych) oraz ikony kierujące do podglądu wiadomości i raportu wysyłki.
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Podgląd  wysłanej  wiadomości –  po  kliknięciu  na  ikonę  „Pokaż  podgląd  wiadomości”  następuje 

przekierowanie na podgląd, zawierający dodatkowo listę załączników dodanych do wiadomości, właściwą 

treść oraz adresy (wysłane, w kolejce do wysłania). By rozwinąć listę wszystkich adresów należy kliknąć na  

ikonę z plusem, znajdującą się obok liczby.

Raport wysyłki – po kliknięciu na ikonę „Pokaż raport  wysyłki”  następuje przekierowanie na podstronę 

zawierającą oprócz podstawowych informacji, dodatkowe liczbowe szczegóły (adresy wysłane, w kolejce do 

wysłania, aktywność e-mailową).
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Skanowanie adresów ze stron WWW

Podstrona daje możliwość znalezienia i zapisania adresów e-mail znajdujących się na stronie internetowej. 

Baza adresów zawiera wszystkie adresy e-mail. Dodatkowo korzystając z podmenu można łatwo przejść do 

podstron  z  zaplanowanym  i  zakończonym  skanowaniem  (zaplanowane  skanowania,  zakończone 

skanowania).

Poniżej został szczegółowo opisany sposób uzupełniania danych potrzebnych do skanowania.

Adresy – w tym polu należy wpisać jeden lub kilka pełnych adresów stron WWW, na których ma być 

przeprowadzone skanowanie (przykładowo: http://nazwastrony.pl, http://www.nazwastrony.com.pl).

Separator  adresów –  należy  wybrać  separator  adresów  (średnik,  pionowa  linia,  przecinek  lub  nowy 

wiersz), którym będą oddzielone od siebie znalezione adresy e-mail.

Poziom  zagłębienia –  określenie  jakie  podstrony  mają  zostać  zeskanowane  (tylko  ten  adres,  tylko 

bezpośrednie podstrony, 2-gi poziom podstron, 3-ci poziom podstron, 4-ty poziom podstron, 5-ty poziom 

podstron).
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Selekcja  odnośników –  możliwość  dokonania  trzech  wyborów:  zaznaczenia  wszystkich,  tylko  tych 

zawierających określoną klasę lub wyznaczyć ramy zawartości od przykładowo: można wpisać fragmenty 

tekstu, jakie się wyświetlają na stronie lub też fragmenty kodu HTML

Znak specjalny $ - jeżeli w adresie wystąpi znak $ to musi zostać zmieniony na wartość liczbową, którą 

należy wcześniej zdefiniować, uzupełniając pola.

Kategorie – odszukane adresy e-mail przydzielane są do zaznaczonych kategorii. W celu dodania nowej 

należy zaznaczyć „nowa kategoria” i wpisać jej nazwę.

Po uzupełnieniu danych i zaznaczeniu wymaganych opcji w celu rozpoczęcia skanowania należy kliknąć 

przycisk „Dodaj do kolejki skanowania”.
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Zaplanowane skanowanie adresów

Skanowane  adresy  zostały  podzielone  na  zaplanowane  oraz  zeskanowane.  Podstrona  zaplanowanych 

zawiera  informację  o  ilości  adresów  WWW,  znajdujących  się  w  kolejce  do  skanowania.  Dodatkowo 

w prawym górnym rogu  pozycji  w menu uwzględniona została  liczba adresów stron,  które  są  w chwili  

obecnej, w trakcie skanowania. Z podmenu łatwo można przejść do adresów, których skanowanie zostało 

zakończone - „Zeskanowane adresy”. W lewej kolumnie strony wyświetlają się dodatkowe boksy (statusy 

skanowania, zeskanuj ręcznie z kolejki).

Lista zaplanowanych adresów – jeżeli istnieją adresy stron WWW aktualnie skanowane, to są wypisane 

w tabeli. Dla pojedynczego adresu wyświetlona jest jego pełna nazwa, data dodania, kategoria pod jaką ma 

być zapisany, ilość podstron do oraz możliwość usunięcia.

Usuń – by usunąć z kolejki pojedynczy adres należy kliknąć ikonę „Usuń”. Natomiast do usuwania większej 

ilości  adresów służą  przyciski  znajdujące  się  nad  tabelą.  Można  zaznaczyć  kilka  pozycji  i  skorzystać 

z przycisku  „Usuń  zaznaczone”,  bądź  usunąć  od  razu  wszystkie  adresy  z  kolejki  przyciskiem  „Usuń 

wszystkie zaplanowane”.
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Statusy  skanowania –  w  celu  ułatwienia  nawigacji 

w adresach skanowania w lewej kolumnie znajduje się boks 

z przyciskami  (podświetlonym  –  aktualna  podstrona  – 

zaplanowane  skanowanie  oraz  linkiem  –  służącym  do 

przejścia, do podstrony z zeskanowanymi adresami).

Zeskanuj ręcznie z kolejki – w lewej kolumnie znajduje się 

boks z możliwością ręcznego wywołania skanowania (3, 5, 8, 

10, 15) adresów stron WWW znajdujących się w kolejce. Po 

wybraniu  jednej  z  możliwych opcji  należy potwierdzić  chęć 

dokonania skanowania klikając „OK”.
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Zeskanowane adresy

Podstrona zawiera informację o ilości zeskanowanych adresów WWW. Dodatkowo w prawym górnym rogu 

pozycji  w  menu  uwzględniona  została  liczba  adresów  stron,  które  są  w  chwili  obecnej,  w  trakcie  

skanowania. Z podmenu łatwo można przejść do adresów, dodanych do listy zaplanowanego skanowania -  

„Zaplanowane adresy”.  W lewej kolumnie strony wyświetlają się dodatkowe boksy (statusy skanowania, 

zeskanuj ręcznie z kolejki).

Lista zeskanowanych adresów – wszystkie zeskanowane adresy są wypisane w tabeli. Dla pojedynczego 

adresu  wyświetlona  jest  jego  pełna  nazwa,  data  dodania,  liczba  znalezionych  adresów  e-mail,  ilość 

zeskanowanych podstron do oraz możliwość usunięcia.

Usuń – by usunąć z kolejki pojedynczy adres należy kliknąć ikonę „Usuń”. Natomiast do usuwania większej 

ilości  adresów służą  przyciski  znajdujące  się  nad  tabelą.  Można  zaznaczyć  kilka  pozycji  i  skorzystać 

z przycisku „Usuń zaznaczone”, bądź usunąć od razu wszystkie zeskanowane adresy przyciskiem „Usuń 

wszystkie zaplanowane”.
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Statusy  skanowania –  w  celu  ułatwienia  nawigacji 

w adresach skanowania w lewej  kolumnie znajduje się boks 

z przyciskami  (podświetlonym  –  aktualna  podstrona  – 

zeskanowane adresy oraz linkiem – służącym do przejścia, do 

podstrony z zaplanowanymi adresami).

Zeskanuj ręcznie z kolejki – w lewej kolumnie znajduje się 

boks z możliwością ręcznego wywołania skanowania (3, 5, 8, 

10, 15) adresów stron WWW znajdujących się w kolejce. Po 

wybraniu jednej  z możliwych opcji  należy potwierdzić  chęć 

dokonania skanowania klikając „OK”.
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Import / Eksport bazy danych

Podstrona umożliwia importowanie oraz eksportowanie adresów z i do plików tekstowych oraz CSV.

Eksport –  należy  zaznaczyć  jakie  adresy  mają  być  eksportowane  (wszystkie,  niepotwierdzone, 

potwierdzone,  usunięte),  dodatkowo  można  je  przefiltrować  według  kategorii  (zaznaczając  dowolną).  

Następnie wybrać czy plik ma być tekstowy czy w formacie CSV oraz potwierdzić przyciskiem „Eksportuj”.

Import – by zaimportować adresy z pliku najpierw należy wybrać jaki format ma plik (CSV, tekstowy).

Po zaznaczeniu formatu tekstowego należy wpisać separator adresów (;  -  średnik  |  -  pionowa linia  ,  -  

przecinek lub \n - nowy wiersz). Zaznaczyć rodzaj adresów status adresów (niepotwierdzone, potwierdzone) 

oraz wybrać kategorię z listy dostępnych. Następnie wybrać plik „Przeglądaj” oraz potwierdzić importowanie  

przyciskiem „Importuj”.
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Formularz zewnętrzny

Podstrona  zawiera  generator  formularza,  który  umożliwi  użytkownikowi  odwiedzającemu  stronę  na 

zapisanie się do bazy adresów e-mail.

Najpierw  należy  zaznaczyć  kategorię,  do  której  zostaną  zapisane  nowe  adresy  e-mail  (dodane  przez 

formularz). Można najpierw w ustawieniach (zakładka „Kategorie”) dodać nową, przykładowo: „Adresy ze 

strony WWW”.

Następnie należy  wykonać punkty 1. i 2. opisane na podstronie (w dowolnej kolejności). Fragment kodu do 

wklejenia na stronie generuje się automatycznie po zaznaczeniu kategorii.

Automatycznie wygenerowany kod formularza  posiada unikalny numer ID, pozwalający na zapisywanie 

nowych adresów do wybranej przez nas kategorii. Dlatego w przypadku modyfikowania wygenerowanego 

kodu należy uważać, by nie zmienić danych w nim zawartych.

Dla osób znających podstawy kodowania html/css udostępniona została możliwość dopasowania wyglądu 

widgetu do strony, na której się będzie znajdował. Można edytować style w pliku „newsletter.css”.
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Ustawienia

Podstrona została podzielona na zakładki umożliwiające zarządzanie poszczególnymi ustawieniami.

➢ Kategorie –  zawiera  listę  kategorii  adresów e-mail,  możliwość  dodawania  nowej  kategorii  oraz 

edycja i usuwanie już istniejących.

➢ Użytkownicy –  zawiera  listę  użytkowników,  możliwość  dodawania  nowego  użytkownika  oraz 

nadawania praw administratora i usuwanie już istniejących.

➢  Moje konto – możliwość zmiany hasła użytkownika.

➢ Zadania cykliczne – definiowanie ilości wysyłanych e-maili oraz skanowanych podstron w jednej 

kolejce.

Kategorie

Zakładka zawiera listę wszystkich kategorii adresów e-mail. Aby dodać nową kategorię wystarczy wpisać jej 

nazwę w polu  „Nazwa nowej  kategorii”  oraz potwierdzić  przyciskiem „Zapisz”.  Nowa kategoria  od razu 

pojawi się na liście.
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By  edytować  nazwę  już  istniejącej  kategorii  należy  kliknąć  ikonę  „Edytuj”,  podać  nową  nazwę  oraz 

potwierdzić przyciskiem „OK”.

By usunąć kategorię należy kliknąć ikonę „Usuń” obok nazwy kategorii oraz potwierdzić „Czy na pewno 

chcesz usunąć?”.

Użytkownicy

Zakładka  zawiera  listę  wszystkich  użytkowników.  Aby  nadać  prawa  administratora  należy  zaznaczyć 

„Administrator” obok loginu. By usunąć użytkownika należy kliknąć ikonę „Usuń” obok loginu.

By dodać nowego użytkownika należy kliknąć przycisk „Dodaj nowego użytkownika”. W oknie, które się 

wyświetli uzupełnić dane (login, hasło, powtórzyć hasło) oraz potwierdzić przyciskiem „Zapisz”.
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Moje konto

Zakładka umożliwia użytkownikowi zmianę hasła. Wystarczy wpisać aktualne oraz nowe hasło (powtórzyć 

hasło) i potwierdzić przyciskiem „Zapisz zmiany”.

Zadania cykliczne

Zakładka zawiera ustawienia związane z cyklicznymi zadaniami. Można zdefiniować a następnie edytować 

ilość wysyłanych e-maili  w jednej kolejce oraz ilość skanowanych podstron w jednej kolejce. Wystarczy 

wpisać liczbę, zostaje ona automatycznie zapisana.

© 2012 Altinet Interactive. Materiał ma charakter jedynie informacyjny i jest objęty prawami autorskimi.
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