
Μαζική  αποστολή  Email  

Η εργασία χρησιμοποιείται για την μαζική αποστολή email σε πελάτες ή προμηθευτές ή στις 
επαφές αυτών.  
 
Στα στοιχεία πελατών / προμηθευτών, καθώς και στις επαφές τους, θα πρέπει το πεδίο 
«Εmail» να είναι συμπληρωμένο με την σχετική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(Συναλλασσόμενοι – Πελάτες / Προμηθευτές – Στοιχεία πελατών / προμηθευτών – Επαφές 
πελατών / προμηθευτών). 
 

 
 

 
 
Μεταβαίνετε στην εργασία «Μαζική αποστολή Email» και επιλέγετε την κατηγορία 
παραληπτών «Επαφές», «Πελάτες» ή «Προμηθευτές» (C.R.M. – Εργασίες – Μαζική 
αποστολή Email).  
 



Στην συνέχεια, καθορίζετε αν η αποστολή θα γίνει μέσω mail server ή email client π.χ. 
Outlook. Για την αποστολή μέσω mail server θα πρέπει να έχουν οριστεί οι σχετικοί 
παράμετροι (Οργάνωση – Παράμετροι – Γενικοί Παράμετροι).   
 
Η επιλογή «Προσωπική αποστολή κατά επαφή / άτομο», δημιουργεί διακριτά email για 
κάθε παραλήπτη και δίνει την δυνατότητα, στην σύνθεση του μηνύματος, να προστεθούν η 
επωνυμία και το υπόλοιπο του παραλήπτη με την χρήση των μεταβλητών [&1] και [&2] 
αντίστοιχα.  
 
Αν η αποστολή δεν είναι προσωπική, το email που δημιουργείται είναι ένα και οι 
διευθύνσεις των παραληπτών εισάγονται ως κρυφή κοινοποίηση (bcc).  
 

 
 
Στις ειδικές παραμέτρους C.R.M, στο τμήμα «Μαζική αποστολή Εmail», αν η «Δημιουργία 
ενέργειας» είναι «Κατά περίπτωση», στην επόμενη οθόνη έχετε την δυνατότητα να 
καθορίσετε το αν θα δημιουργηθούν ενέργειες C.R.M. για τους πελάτες ή τις επαφές 
αυτών, που ανήκουν στους παραλήπτες του email (Οργάνωση – Παράμετροι – C.R.M.).   
 

 
 
Αν στην αρχική οθόνη έχετε επιλέξει «Αναλυτική επιλογή», στο επόμενο βήμα καθορίζετε 
τους παραλήπτες του email.   
 



 
 
Στη συνέχεια προβάλλεται η λίστα των παραληπτών.  
 

 
 
Στο επόμενο βήμα γίνεται η σύνταξη του μηνύματος που θα αποσταλεί.  
 
Η επιλογή «Σώμα (html)» δίνει την δυνατότητα να καθοριστεί ως κείμενο του email ένα 
αρχείο html.  
 
Ως επισυναπτόμενα αρχεία στο email μπορούν να επιλεχθούν μία από τις εκτυπώσεις της 

εφαρμογής ή οποιοδήποτε αρχείο με την χρήση του εικονιδίου .  
 
Αν επιλέξετε εκτύπωση ο καθορισμός της και ο τύπος του αρχείου που θα δημιουργηθεί, 
γίνονται από τα αντίστοιχα πεδία.  
 
Για την ολοκλήρωση της εργασίας και την αποστολή των email επιλέγετε «Εκτέλεση».   
   



 
 
Αν η αποστολή του email θα γίνει μέσω email client π.χ. Outlook, δημιουργούνται 
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το θέμα, το κείμενο και το συνημμένο που έχετε 
εισάγει. Για αποστολή του κάθε email επιλέγεται [Αποστολή].  
 

 
 
 


