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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 

 

 

  



Bestu ráð Zenter við útsendingar á tölvupóstum 

1. Sendu viðeigandi skilaboð. Til þess að þetta sé framkvæmanlegt er nauðsynlegt að 

markhópagreina alla viðtakendur og tryggja þannig að rétt skilaboð fari á réttan hóp.  

2. Hafðu ALLTAF ávinning í tölvupóstum þínum sem sendur er á hópa.  

3. Efnislínan (subject línan) verður að vera stutt, 30-50 stafabil, grípandi og spennandi.  

4. „Pre-header“ textinn er sá texti sem kemur beint á eftir efnislínu. Hann er þriðji textinn 

sem viðtakandi sér á eftir Frá og Efnislínu. Gríðarlega mikilvægur texti sem þarf að 

tengjast á einhvern hátt efnislínunni (85-100 stafabil).  

5. Taktu 6 sekúndna prófið. Sendu tölvupóstinn á einhvern nálægt þér og spurðu 

viðkomandi hvort hann/hún geti móttekið skilaboðin á 4-6 sekúndum. Ef það er ekki 

hægt að skanna yfir póstinn á 4-6 sekúndum þarftu að laga tölvupóstinn.  

6. Er listinn sem þú ert að senda á hreinn og hafa allir gefið samþykki sitt fyrir að fá 

póstinn?  

7. Farðu alltaf eftir íslenskum lögum, Fjarskiptalögum og GDPR.  

8. Viðbragðið sem er verið að framkalla með tölvupóstinum þarf að vera skýrt. Það getur 

verið að fá fólk til að kaupa, hringja, koma í heimsókn eða fara á heimasíðu. Hvert sem 

viðbragðið er þá er mikilvægt að það liggi fyrir útsendingu.  

9. Myndir birtast ekki í flestum tölvupósts-forritum (undantekning er Gmail / iPhone) og 

þarf að taka mið af því. Best er að gera ráð fyrir að myndir birtist ekki og þá ert tryggt að 

skilaboðin komist til skila.  

10. Prófaðu þig áfram með efnislínu. A/B próf er frábær leið til þess að besta útsendinguna. 

Taktu 10% af hópnum sem á að fá póstinn og skiptu honum í tvo jafnstóra hópa. Sendu 

tvo tölvupósta út með sitthvorri efnislínunni og bíddu í 5-10 klst. Sendu svo á þann hóp 

sem svara betur.  

11. Prófaðu að nota forrit eins og Litmus sem geta sýnt þér hvernig pósturinn lítur út í ólíkum 

forritum.  

12. Sendu þér ALLTAF prufu áður en þú sendir póstinn og það er ágæt regla að opna prufu 

póstinn í 2-3 forritum (Webmail / Desktop / Mobile).  

13. Er verið að mæla hart og mjúkt endurkast?  

14. Ertu með viðeigandi myndir í tölvupóstinum?  

15. Ertu með rétta hlekki (linka) í tölvupóstinum?  



360° Gæðahringur  

Hér að neðan er mynd af mati stjórnenda Zenter á gæðum íslenskra tölvupósta. Við byggjum mat 

okkar á því að hafa verið áskrifendur af tæplega 1.000 íslenskum tölvupóstum í yfir 8 ár. Zenter 

hefur framkvæmt hlutlæga greiningu á þessum póstum sem mynda niðurstöðu okkar.  

 

 
 

 

Þau atriði sem flestir stjórnendur sölu- og markaðsmála 

klikka á er að senda á réttan hóp. Flestir senda frá sér 

einhverskonar ávinning en gera þau mistök að senda hann 

á alla. Slík vinnubrögð eru líkleg til að brjóta niður vild 

viðskiptavina en að byggja þau upp.  

 



Nýtt verkefni  

Á vinstri hlið kerfisins undir verkefni eru 3 möppur sem heita virk, falin og unnin verk. Inn 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.  

 

Til að stofa nýtt verkefni er ýtt á hnappinn „Nýtt verkefni“. Ef ýtt er á þann hnapp birtist 

valmyndin að neðan. Þar er valið hvaða verkefni viðkomandi aðili vill vinna með hverju sinni.  

 

  



Sniðmát  

Til þess að notendur Zenter getið búið til framúrskarandi tölvupósts-herferðir hefur Zenter 

teymið þróað hagnýtt sniðmát sem notendur nota við að senda út póst. Þessi sniðmát eiga það öll 

sameiginlegt að vera fyrirfram ákveðin en veita samt sem áður notendum mikið frelsi þegar 

kemur að innsetningu texta, mynda, viðbragðshnappa, tengingu við heimasíður og fleira. 

Einnig býður Zenter kerfið upp á sérstakan Ritil þar sem þeir sem eru komnir lengra í 

tölvupósts-herferðum geta breytt leturgerðum, textastærðum, litum í texta og mörgum 

öðrum þáttum. Við mælum með því að áður en þú sendir út tölvupóst kynnir þú þér Bestu ráð 

Zenter við útsendingar á tölvupóstum.  

 

Lítið sjónarhorn af sniðmátum. Þau koma í nokkrum flokkum en eru alltaf í því útliti sem 

notandinn óskar eftir og tekur þá mið af t.d. heimasíðu viðkomandi fyrirtækis.  

 

  



Uppsetning tölvupósts  

Sniðmátið er alltaf byggt upp með inngangi og greinum en stundum eru vörur og hnappar 

virkjaðir. Á myndinni á næstu blaðsíðu má sjá efst inngang með mynd. Textinn „Spennandi 

sumar framundan“ er titillinn í innganginum. Svo er stór mynd og hægt að hafa vefslóð tengda 

henni.  

 

 

 

Hér að ofan má sjá tvær einfaldar greinar sem eru báðar með texta, mynd og viðbragðshnappi 

sem kallast á ensku call-to-action hnappar.   



Skref 1 – Senda tölvupóst 

Að smíða tölvupóst er gert í fjórum þrepum  . Hægt er að smella á þrepin til þess að 

komast á milli en aðeins ef ekki er verið að vinna í einstöku þrepi. Þá verður að ýta á „áfram“ til 

þess að vista. 

 



Nafn verkefnis Er eingöngu fyrir notandann og enginn viðskiptavinur sér nafnið á verkinu.  

Efnislína Á ensku er þetta subject línan og allir viðskiptavinir sjá hana. Galdurinn við 

góðan tölvupóst er oft grípandi efnislína.  

Sendandi Hér er sendandi verkisins valinn og hægt er að velja úr mörgum sendendum 

sem er stillt inn í stillingum. Sjá nánar í bæklingnum Almennar 

leiðbeiningar.  

Snið Hér er valið úr þeim sniðmátum sem notandinn á inni í kerfinu.  

Dagsetning   Hægt er að senda verk út fram í tímann og þá er einfaldlega tími útsendingar 

valinn hér.   

Handvirkur   Er afar gagnlegur þegar senda á út einn póst í einu og formið er alltaf það  

tölvupóstur  sama en textinn lítillega breyttur í hvert skipti. Til dæmis þegar verið er að 

senda tilboð með PDF skjali, þá getur þetta verkfæri komið að góðum notum. 

  



Skref 2 – Innsláttur efnis  

Hér eru textar og myndir sett inn í það sniðmát sem er valið hverju sinni. Sniðmátið er birt hér til 

hægri svo notandinn getur alltaf séð hvað er verið að vinna með. Sækja uppfærslu er notað til 

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 svo 

síðuna eftir breytingar og sjá útkomuna.  

 

 

Setja inn mynd  

Til þess að setja inn mynd er ýtt á hnappinn 

„Velja mynd“ undir þeirri grein sem um ræðir. 

Við það opnast myndin hér til hliðar. Velja má 

mynd sem er þegar til undir markaðsefni eða hlaða 

upp mynd jafnóðum með því að ýta á „Hlaða inn 

skrá“. 

 



Aðalfyrirsögn, meginmál og hnappar 

Ef litið er á myndina hér að neðan má sjá hvar í tölvupóstinum mismunandi greinar birtast og 

hvaða tilgangi þær þjóna.  

 

Þegar skrifa á meginmálið er lykilatriði að opna Ritilinn svo ekki sé skrifað ofan í HTML 

uppsetningu kerfisins. Það er gert í eftirfarandi skrefum.  

1. Greinin sem á að vinna með er opnuð með því að 

smella á heiti hennar. Þá opnast viðkomandi 

grein. Líkt og sjá má á myndinni til hliðar er kassi 

til staðar þar sem er að finna meginmál 

tölvupóstsins. Það er hann sem við erum að vinna 

með í þessum lið.  

2. Næst er ýtt á „opna textaritil“. Þá opnast 

valmyndirnar sem sjá má á næstu blaðsíðu.  

 

 



Textaritillinn gefur fjölmarga möguleika á að breyta stærð, lit og formi texta ásamt mörgum 

öðrum möguleikum.  

Flestum finnst þægilegast að opna ritilinn 

alveg upp áður en unnið er í honum og þá er 

smellt á hnapp sem er með mynd af 4 

örvum.  

Eftir að ritill hefur verið notaður er honum 

lokað aftur með því að ýta aftur á hnappinn 

með örvunum 4.  

 

 

Mest notuðu möguleikarnir í Zenter textaritlinum eru t.d. leturgerð og stærð leturs. Einnig er 

mikið notað að setja inn vefslóð og jafnvel netfang en það er gert inn í hnappnum „link“. Mjög 

margir ítarmöguleikar eru inni í ritlinum og má þar nefna að hægt er að setja inn mynd og 

viðbragðshnappa. Zenter býður uppá kennslu á ritilinn.  

Þegar lokið hefur verið við að skrifa tölvupóstinn smellir notandinn á „Áfram“ hnappinn til að 

fara yfir á næsta þrep sem heitir Velja viðtakendur en þar er ákveðið hverjum á að senda 

verkefnið. 

  



Skref 3 – Velja viðtakendur  

Þá er komið að þrepi nr. 3 sem lítur út eins og myndin að neðan sýnir. Zenter kerfið býður upp á 

þrjá valmöguleika til að senda á og má blanda þeim saman eða nota þá eina og sér. Til dæmis 

má senda á lista í efsta fellilistanum en sía niður á breytur líkt og kyn eða póstnúmer. Einnig má 

bara nota síuna og sleppa því að nota lista.  

 

 

Velja lista  Fyrsti valmöguleikinn í Zenter kerfinu er að senda á lista sem notandinn á. 

Athugið að lista er að finna inni í viðtakendum. Lesa má meira um lista í 

bæklingnum Almennar leiðbeiningar.  

Sía niður  Þetta er mikið notaður möguleiki í Zenter kerfinu til þess að sía niður valinn 

lista eða markhóp.   

Velja markhóp Hér er hægt að sía niður á vissan markhóp út frá völdum lista, einnig er bara 

hægt að velja markhóp. Lesa má meira um markhópa í bæklingnum Almennar 

leiðbeiningar.  

  



Skref 4 – Staðfesting   

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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