sera

mailer system

You can mail quotations, orders, invoices or report directly from Sera. No need to print to PDF first and
send from the PDF.
STEPS
1.
2.
3.
4.
5.

Set parameters
Set users for a copy of the email
Adjust a body text
Enter email address in your customer and supplier files
Start mailing

Het is mogelijk om offertes, orders, facturen of rapporten direct vanuit Sera te mailen. Het is niet nodig
om eerst naar PDF te printen en dan pas te mailen.
STAPPEN
1.
2.
3.
4.
5.

Parameterinstellingen
Gebruiker aanpassen voor een kopie van verzonden email
Een bodytekst aanpassen
Emailadressen invoeren in de klanten- en leveranciersbestanden
Begin met mailen
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1 SET PARAMETERS
Go to A082 and enter your email server + port, email addresses, login names and passwords. This can be
difficult and a connection to an external email server regularly causes problems.
Sera has an own email server, which is much easier to set up.
Use the "Sera mailer" button and fill in the desired email addresses. It is not necessary that these are
existing addresses.

1 PARAMETERS INSTELLEN
Ga naar A082 en vul uw emailserver+poort in, emailadressen, loginnamen en passwoorden. Dit kan lastig
zijn en regelmatig levert een verbinding met een externe emailserver problemen op.
Sera heeft een eigen emailserver, waarvan het instellen veel makkelijker is.
Gebruik de toets “Sera mailer” en vul de gewenste email adressen in. Het is niet nodig dat dit bestaande
adressen zijn.
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MAKE THE IP ADDRESS OF THE CLOUD SERVER TRUSTED
If you have a Sera website with email, this paragraph will be arranged by Sera. In other cases, you should
ask your system administrator or email provider to add the IP address of the cloud server to the so-called
SPF record of your domain. If that doesn’t happen, there is a chance that mail from Sera is considered as
spam. The IP address can be found on the right side of each SERA screen (see screen prints).
The following should be added to your SPF record:
- ip4: <your IP address> (like 52.58.211.86)
- include: spf2.serasoft.com
The record then looks like this
v = spf1 ip4: 52.588.211.86 include: spf2.serasoft.com include: spf.protection.outlook.com -all
More information about SPF records:
https://support.dnsimple.com/articles/spf-record/

MAAK HET IP-ADRES VAN DE CLOUD SERVER VERTROUWD
Als u een website met email van Sera heeft wordt deze paragraaf door Sera geregeld. In andere gevallen
dient u uw systeembeheerder of emailprovider te vragen het IP adres van de cloud server toe te voegen
aan het zogeheten SPF record van uw domein. Als dat niet gebeurt bestaat de kans dat mail vanuit Sera
als spam wordt beschouwd.
Het IP adres kunt u vinden aan de rechterkant van ieder SERA-scherm.
Het volgende dient toegevoegd te worden aan uw SPF record:
- ip4
- include

:
:

<uw IP adres> (bijv. 52.58.211.86)
spf2.serasoft.com

Het record ziet er daarna als volgt uit
v=spf1 ip4:52.588.211.86 include:spf2.serasoft.com include:spf.protection.outlook.com -all
Meer informatie over SPF records:
https://www.byte.nl/kennisbank/item/spf_records
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2. SET USERS FOR A COPY A THE EMAIL
Go to program A042 in enter to CC email address

2.GEBRUIKERS AANPASSEN VOOR EEN KOPIE VAN DE EMAIL
Ga naar programma A042 en vul het CC-emailadres in
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3.ADJUST A BODYTEXT
Sera creates a simple body text by default with the email. You can adjust this by adjusting \ sera \
paramet \ bodytext. <Language> (like bodytext.eng). The layout use HTML code, which is recognized by
every mail program.
<HTML>
<FONT face = "Arial" size = "3">
<B> Dear Madam, sir, </ B>
<BR>
<BR>
Attached you will find -DOCUMENT-.
<BR>
<BR>
Sincerely,
<BR>
<BR>
<B> Leon Prins </ B>
<BR>
<BR>
</ FONT>
<IMG SRC = "http://www.mycompany.com/images/logo.png" width = "400">
</HTML>

NOTE -DOCUMENT- is automatically replaced by text as quotation 323531 or invoice 123321
3.BODYTEKSTEN AANPASSEN
Sera maakt standaard een eenvoudige bodytekst bij de email aan. U kunt deze aanpassen door
\sera\paramet\bodytext.<taal> aan te passen. Er moet HTML code gebruikt worden, wat door ieder
mailprogramma wordt herkend.
HTML>
<FONT face="Arial" size="3">
<B>Geachte mevrouw, meneer, </B>
<BR>
<BR>
Bijgevoegd treft u -DOCUMENT- aan.
<BR>
<BR>
Met vriendelijke groet,
<BR>
<BR>
<B>Leon Prins</B>
<BR>
<BR>
</FONT>
<IMG SRC="http://www.mycompany.com/images/logo.png" width="400">
</HTML>

N.B. -DOCUMENT- wordt automatisch vervangen door tekst als offerte 323531 of factuur 123321
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4.ENTER EMAIL ADDRESS IN YOUR CUSTOMER AND SUPPLIERS FILES
Go to A102 (Suppliers) A112 (Customers) I112 (Prospects)

4.EMAILADRESSN KLANTEN EN LEVERANCIERS TOEVOEGEN
Ga naar A102 (Leveranciers) A112 (Klanten) I112 (Prospects)
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5.START MAILING
Use the option EMAIL to start a mail. This option comes as the preferred one as soon as the system finds
an addressee with a valid email address. Choose this option also to enter a missing address or when your
want to send a report.
5.BEGIN MET MAILEN
Gebruik de optie EMAIL om te mailen. Deze optie wordt getoond als de voorkeurkeuze zodra het
systeem een geadresseerde met een geldig emailadres heeft gevonden. Gebruik deze optie ook wanneer
er nog geen adres bekend is of wanneer u een rapport wilt verzenden.
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The preview screen gives several options. You can enter a missing address, enter a cc address, change
the body text etc.

Het preview-scherm geeft de mogelijkheid ontbrekende adressen in te voeren, cc-adressen toe te
voegen, bodyteksten aan te passen etc.

