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Zenter tryggir betri samskipti (og árangur)  

Zenter er sölu- og markaðshugbúnaður sem íslensk fyrirtæki nota í markaðssetningu. Zenter er í 

notkun hjá yfir 100 íslenskum fyrirtækjum og má þar nefna t.d. N1, Húsasmiðjan, Morgunblaðið, 

Vodafone, Vörður, Advania, Securitas og Ríkisskattstjóri svo dæmi séu tekin.  

Zenter inniheldur tölvupóst- og SMS útsendikerfi, öflugt kannanakerfi, símaherferðakerfi (e. 

telemarketing), CRM kerfi og sölutækifæriskerfi. Zenter er öflugt samskipta verkfæri sem nýtist 

vel í beinni markaðssetningu enda er auðvelt að búa til markhóp í kerfinu og senda á hann 

hnitmiðuð skilaboð. Með því að nota tölvupóst, SMS og kannanir í einu kerfi er mynduð hringrás 

samskipta sem er kjarninn í þeirri tegund af markaðssetningu sem á ensku kallast „engagement 

marketing“ og hefur verið vaxandi um heim allan.  

Þessi tegund af markaðssetningu snýst um að gera hlutina eins persónulega og hægt er með því að 

senda með hæfilegri tíðni viðeigandi skilaboð sem innihalda alltaf ávinning fyrir viðskiptavininn. 

Með þessum hætti er myndað framtíðarsamand við viðskiptavininn á hans eða hennar forsendum 

og um leið gott viðskiptasamband sem báðir aðilar hagnast á.  

 

Ekki missa af aðalatriðum 

 

 

  



Nýtt verkefni  

Hér á vinstri hliðinni eru 3 möppur sem heita: Virk, Falin og Unnin verk en inni í þessum 

möppum eru öll verk sem hafa verið stofnuð. Ágæt regla er að fela verkefni sem verið er að 

prófa og leika sér með svo mappan Virk verk sé alltaf nokkuð hrein.  

Þetta er hnappurinn sem er notaður til þess að stofna nýtt verkefni.   

 

Svo er valið hvaða verkefni viðkomandi aðili vill vinna með hverju sinni. Í þessu tilviki er það 

könnun.  

 

Könnun í Zenter er stærsta verkefnið sem hægt er 

að vinna og er gert í 8 þrepum. Þrátt fyrir að 

þrepin séu átta er frekar einfalt að búa til könnun í 

Zenter eins og sést á næstu blaðsíðu.  

 

 

 

 

  



Skref 1 til 4 

 

 

Skref 1-3 Í fyrstu þremur þrepunum er tölvupósturinn smíðaður sem er sendur til þess 

að óska eftir þátttöku í könnun ásamt því að velja viðtakendur í könnunina.  

Skref 4 Í fjórða þrepinu er könnunar sniðmát valið en notendur geta þar valið úr þeim 

sniðmátum sem þeir eiga.  

Skref 5 Í fimmta þrepinu er könnunin sjálf gerð og spurningar og svör ákveðin. 

Zenter býður upp á 5 tegundir af spurningum.  

Skref 6-7 Í sjötta og sjöunda þrepi er þakkað fyrir þátttökuna í könnuninni. Fyrst er 

valið sniðmát fyrir þakkarskeytið og svo textinn sem á að vera í skeytinu.  

Skref 8 Í áttunda þrepinu er verkið staðfest og sent út.   

  



Skref 5 

Þar sem fyrstu 3 þrepin eru eins og um hefðbundinn tölvupóst væri að ræða þá munum við byrja 

í þrepi 5 í þessum leiðbeiningum. Sjá nánar um gerð tölvupósts í bæklingnum Tölvupóstar.   

 

Undir efni er hægt að setja fyrirsögnina á könnunina. Með því að ýta á plúsinn opnast glugginn 

hér að neðan. Hér skrifar þú fyrirsögnina.  

 

Eftir að fyrirsögn hefur verið skrifuð er plúsinn undir spurningar valinn og þá opnast glugginn 

hér að neðan. Zenter kerfið býður upp á eftirfarandi möguleika við að senda út kannanir. 

 



 

Ef könnunin á að vera nafnlaus og ekki hægt að persónugreina svör þá er hakað í þennna reit. 

Til þess að stofna nýja spurningu er smellt á græna plúsinn. Hægt er að færa spurningarnar upp 

og niður með svöru örvunum.  

Eins og með tölvupósta er hægt að sjá hvernig könnunin lítur út (til hægri). Sækja uppfærslu er 

notað til þess að endurhlaða síðuna og sjá breytingar. Hægt er að smella á þessa mynd og þá 

stækkar hún. Einnig er mjög gagnlegt að hægri-smella á myndina og opna í nýjum glugga, 

endurhlaða hana svo eftir breytingar til að sjá útkomuna.  

Spurning stofnuð 

Þessi valmynd kemur upp eftir að smellt er á græna plúsinn. Þá er spurningin skrifuð inn í 

dálkinn hér að neðan og tegund spurningar ákveðin. Hér að neðan er sýnt dæmi um 

Krossaspurningu & mörg svör þar sem hægt er að haka í fleiri en eitt svar.  

 

Eftir að spurningin hefur verið ákveðin og 

tegund birtingamyndar valin þá er ýtt á 

„Áfram“. 

 

 

 

 

 



 

Þá birtist þessi valmynd og til þess að 

bæta inn svarmöguleikum eru þeir skráðir 

í kassann fyrir miðju og því næst ýtt á 

„Bæta við“.  

 

Ef breyta þarf spurningu eftir að hún er 

stofnuð er smellt á ritinn við hliðina á 

ruslatunnunni. Einnig er hægt að færa 

spurningar upp og niður með svörtu 

örvunum.  

 

 

 

 

 

 

 

Hengja svar við markhóp 

Að neðan er hægt að hengja svar við ákveðinn markhóp en slíkt getur verið afar gagnlegt ef 

nýta á gögnin síðar sem koma úr könnuninni. Þá fara allir sem svara til dæmis knattspyrna í þann 

markhóp sem auðveldar framtíðar útsendingar á þann sama markhóp. Einnig getur verið afar 

gagnlegt að tengja feril við markhóp og vera tilbúin með t.d. tölvupóst sem sendir viðbótar 

upplýsingar um knattspyrnu til þeirra sem svara með þeim hætti. Sjá nánar hér á eftir.  

Senda feril af stað sem er byggður á markhóp  

Ferlar geta reynst mjög gagnlegir og auðvelda þeir bæði lífið fyrir markaðsstjóra og hjálpa þeim 

að vera faglegir. Ferlar eru fyrirfram tilbúin verkefni sem fara af stað um leið og ferillinn er 

ræstur. Þessi verkefni geta verið: Tölvupóstur, SMS og Könnun.  



Hægt er að tímasetja verkefni með mínútu, klukkustunda eða daga seinkun og tryggja þannig að 

tiltekið verkefni fari af stað á ákveðnum tíma. Til dæmis er algengt að fyrirtæki búi til feril sem 

inniheldur einn tölvupóst sem þakkar fyrir viðskipti og fer hann kannski af stað eftir 4 

klukkustundir en könnunin sem einnig er inn í sama feril fer ekki af stað fyrr en eftir 21 dag 

(þrjár vikur). Með því að blanda saman tölvupósti, SMS og könnunum í felrum er auðveldlega 

hægt að búa til framtíðar samband þar sem rétt skeyti lendir á réttum tíma hjá réttum viðtakanda.  

Það eru nokkrar leiðir til þess að ræsa feril af stað og má þar nefna:  

1. Senda á mikinn fjölda í einu er framkvæmt inn í verkefnum= „Bæta við í feril“ 

2. Inn í viðskiptavinaspjaldi tiltekins aðila er ferill ræstur inn í listar og ferlar  

3. Hægt er að ræsa feril með API vefþjónustu Zenter og þá er t.d. Navison sem ræsir ferilinn  

4. Tengja feril við ákveðinn markhóp og um leið og einhver fer í tiltekinn markhóp ræsist 

ferill  

5. Byggt á leið nr. 4 er hægt að tengja svar í könnun við markhóp og þá fer ferillinn af stað 

 

 

  



Skref 6 og 7  

Hér er valið það sniðmát sem notandi vill nota til þess að þakka fyrir könnunina. Þetta er 

heimasíðu sniðmát svo allar myndir birtast í þessu skrefi hjá viðtakandanum. 

 

Hér er þakkartextinn settur inn ásamt mynd og öðru sem notandinn vill nýta sér. Hér er boðið 

upp á ritilinn eins og sést á myndinni hér að neðan.  

 

  



Skref 8 

Það er stór ákvörðun að senda þúsundum viðtakanda tölvupóst og til þess að tryggja að rétt 

skilaboð séu að fara á réttan hóp á réttum tíma þarf notandinn að haka í þessi fjögur hök til þess 

að opna fyrir gluggann til að senda út.  

 

Áður en þú sendir  

Notandi fær 4 stafa lykilnúmer frá tæknimönnum Zenter til þess að geta sent út verkefni. Hægt 

er að finna það númer undir Stillingar – Almennar stillingar.  

Mundu að það er alltaf hægt að smella á myndina af tölvupóstinum og skoða 

hana stækkaða. Slíkt er góð regla í þrepi 4.  

Gagnlegt er að senda sjálfum sér prufu áður en pósturinn er sendur út. Með 

þessu er hægt að sjá hvernig pósturinn kemur út í mismunandi póstforritum 

og einnig í síma.  
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