
Endurkast eða „Bounce“ eins og það kallast á ensku er hluti af öllum 
tölvupóstssendingum og fjallar um þegar tölvupóstsskeyti endurkastast til baka vegna 
þess að netþjónn viðtakanda getur ekki skilað skeytinu til viðtakanda.  Almennt er um 
tvær gerðir af endurkasti;

·         Hart endurkast (Hard bounce)
·         Mjúkt endurkast (Soft bounce)
 
Hart endurkast gerist þegar netfang viðtakanda er ekki lengur til.  T.d. ef sigrún hjá 
Marel hættir hjá Marel þá er netfanginu hennar, sigrun@marel.is lokað og netþjónninn 
sendir villuboð til baka um að ekki hafi verið hægt að skila skeytinu til viðtakandans 
vegna þess að netfangið er ekki lengur til.

Mjúkt endurkast gerist mun sjaldnar en þá er um að ræða atvik þar sem pósthólf 
viðtakandans er að fullu nýtt og því er tímabundið ekki hægt að afhenda skeytið.  Á 
síðustu árum hafa helstu póstforritin stóraukið það gagnamagn sem þau bjóða 
notendum sínum og því hefur mjúkt endurkast snarminnkað síðustu ár.  Gmail bauð 
árið 2007 notendum sínum upp á 1GB frítt en í dag býður það 15GB.  Hotmail bauð 
upphaflega upp á 2MB frítt árið 1996 en býður í dag 5GB.
 
Til að Zenter kerfið geti lesið endurkast þarf að áframsenda afrit af öllum pósti sem 
kemur t.d. á netfang@domain.is yfir á bounces@zenter.is. Án afritsins getur Zenter 
kerfið ekki vitað hver var að “bounce-a”. Ef notendur eru með viðkvæman póst þá er 
einnig hægt að áframsenda aðeins pósta með stöðukóða 4.x.x og 5.x.x.  Sjá nánari 
skýringu hér að neðan.
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Netþjónn Zenter sendir tölvupóstinn 
í nafni tryggingafélagsins Varðar á 
sigrun@marel.is. Hún er ekki lengur 
að vinna hjá Marel og netfangi 
hennar hefur verið lokað.

Til þess að geta birt þá sem 
endurkastast þarf netþjónn 
Varðar að áframsenda allan 
póst á bounces@zenter.is

Netþjónn Marels sem móttekur tölvupóstinn 
getur ekki afhent skeytið þar sem netfangið 
sigrun@marel.is er ekki lengur til og „ákveður“ 
því að láta sendandann vita.  Villuskeytið er því 
sent á netþjón Marels. 

Til þess að minnka endurkast þurfa stjórnendur að vera vel vakandi yfir endurkasts hlutfallinu sem 
ætti aldrei að fara yfir 1% af heildarfjöldanum í hverri sendingu.  Það er mjög mikilvægt að reyna 
eftir megni að lagfæra alla þá sem endurkastast með einum eða öðrum hætti.  Þetta mætti til 
dæmis gera með því að hringja í hverri viku í þá sem endurkastast og hreinsa jafnóðum listann.  
Þannig má koma í veg fyrir að það myndist „fjall af skítugum“ gögnum sem væri mjög 
kostnaðarsamt / tímafrekt að hreinsa.  Hér að neðan er brot úr erlendri skýrslu sem sýnir 
opnunarhlutfall og hlutfall endurkasts í ólíkum atvinnugreinum. 

Bounce Management

Atvinnugrein Opnunarhlutfall Mjúkt endurkast Hart endurkast Afskráningar

Agriculture and Food 
Services

25.63% 0.67% 0.51% 0.28%

Government 26.77% 0.57% 0.47% 0.13%

Marketing and 
Advertising

18.50% 0.88% 0.70% 0.28%

http://www.zenter.is
http://www.zenter.is
http://www.zenter.is
http://www.zenter.is
http://www.zenter.is
http://www.zenter.is
mailto:bounces@zenter.is
mailto:bounces@zenter.is
mailto:sigrun@marel.is
mailto:sigrun@marel.is

