Začínáme s programem MarkAs
Pro seznámení s možnostmi programu MarkAs doporučujeme využít demoverzi DEMO
marketing. Demoverze je plně funkční (časově omezená). Data v demoverzi jsou fiktivní.
Po spuštění programu se Vám zobrazí úvodní obrazovka. Obrazovka je rozdělena na několik
částí:
-

-

v levém sloupci je nabídka jednotlivých modulů programu . Ty můžete volit
poklepáním na příslušnou ikonu. Jedná se o tyto moduly: Home, Kontakty, Výkazy,
Mailer, Nastavení (1)
v horní části je logo (možno zadat vlastní logo v Nastavení) (2) a výkaz aktivity (3).
Výkaz aktivity je informativní – ukazuje, jak intenzivně jste pracovali s databází.
Pod tím je Slogan (slogan je možné změnit v Nastavení) (4)
V levé spodní části je přehled naplánovaných aktivit pro následující období.(5)
Poklepáním na konkrétní datum se zobrazí přehled naplánovaných aktivit pro daný
den.

Přejdeme do modulu Kontakty. Otevřela se nám obrazovka kontaktů se zvoleným výběrem
„Všechny záznamy“.(1) Obrazovka je členěna do tří sloupců: vlevo jsou ikony pro volbu
modulů. (2) Vedle nich vidíte názvy společností uložených v databázi.(3) Poklepáním na
název společnosti se v pravé části obrazovky otevřou informace o zvolené společnosti.(4)
Tyto informace je možné editovat po poklepání na ikonu „Editovat kontakt“ (5)

Editace údajů zvoleného kontaktu: Zde je možné zadat nové údaje a/nebo zaznamenat
změnu obsahu jednotlivých údajů vybrané společnosti. Změny potvrdíme poklepáním na
ikonu „Odškrtnutí“ (1), případně můžeme zrušit.(2) Jednotlivé změny jsou automaticky
zaznamenány v historii kontaktu. Nedochází ke změně struktury údajů (tu je možno provést
v Nastavení). U datových typů „seznam“ a „klíčová slova“ je možné upravit parametry
seznamu – přidat nové položky seznamu, potlačit zobrazování vybraných položek, upravit
pořadí. (3)

Plánované akce kontaktu: Z libovolného výběru zvolíme jednu společnost a na tu poklepeme.
(1) Poklepeme na ikonu Plánované akce kontaktu (kalendář) (2). Otevře se nám obrazovka
s přehledem naplánovaných akcí. Zde máme několik možností:
-

-

-

zadání nové plánované akce: poklepeme na ikonu + (3)a v dolní části obrazovky
můžeme zadat následující údaje: datum a hodinu plánované akce (4), případně u
celodenních akcí (to jsou takové, které nejsou vázány na konkrétní hodinu) jen
datum. Dále vybereme z nabídky druh akce (5) a podle potřeby textový popis nové
akce a případné přílohy.(6) Uložíme poklepáním na ikonu „Odškrtnutí“(7), případně
můžeme zrušit před uložením.(8) Zde můžeme také upravovat druhy akcí, tj.
zadání/editace/znepřístupnění/úpravy pořadí u druhů akcí.(9) Druhy akcí jsou přitom
společné pro Akce kontaktu a Plánované akce kontaktu
dokončení plánované akce (10): vybereme akci, podle potřeby upravíme popis akce
(obvykle se jedná o zaznamenání výsledku akce) a poklepeme na ikonu „Dokončit
plánovanou akci“. Tím se akce vymaže z plánovaných a přesune do historie akcí
kontaktu.
Vymazání plánované akce: vybereme akci a poklepem na ikonu „Koš“ akci
zrušíme.(11) V tomto případě se do historie akcí kontaktu nezaznamená.

Historie aktivity pro jednotlivé kontakty
Z libovolného výběru zvolíme jednu společnost a na tu poklepeme.(1) Poklepeme na ikonu
„akce kontaktu“(2) . Otevře se nám obrazovka s historií komunikace se zvolenou společností.
Zde máme několik možností:
-

-

zobrazení kompletní historie: toto je základní nastavení
zobrazení vybraných druhů akcí: klepneme na ikonu „Filtr akcí“ (3)a zaškrtnutím
zvolíme, které druhy akcí se mají zobrazovat
nová akce: klepneme na ikonu + (4)a tím se nám otevře obrazovka, na které můžeme
zadat novou akci. Zadáváme přitom Datum/hodinu (5), z rozbalovacího seznamu
vybereme typ akce (6), popis akce formou volného textu (7) a přiřadíme případné
přílohy (8). Uložíme poklepáním na ikonu „Odškrtnutí“ (9), případně můžeme zrušit
před uložením. Zde můžeme také upravovat druhy akcí, tj.
zadání/editace/znepřístupnění/úpravy pořadí u druhů akcí. Druhy akcí jsou přitom
společné pro Akce kontaktu a Plánované akce kontaktu
dokončení plánovaných akcí: viz Plánované akce kontaktu

-

Automaticky ukládané akce: podstatná část historie kontaktu se ukládá automaticky.
Jedná se zejména o vložení nových údajů, změny údajů (zde se ukládá původní
hodnota a nová hodnota) a o historii mailingů (pokud jsme si ji v Nastavení zadali).

Práce s předdefinovanými výběry: Práce s předdefinovanými výběry: V horní části obrazovky
je umístěno pole pro volbu výběrů z databáze (při vstupu do modulu je zde implicitní volba
–Všechny záznamy-). Poklepáním na pole se otevře nabídka předdefinovaných výběrů.
Poklepáním na zvolený výběr (1) se zobrazí společnosti, které splňují podmínky zadané pro
příslušný výběr.
Fulltextové vyhledávání: Vlevo vedle pole pro zadávání výběrů je pole pro vyhledávání podle
(částí) názvů s popiskem „Hledej kontakt“ (2). Po poklepání na pole je možné zadat slovo
(kombinaci znaků) pro vyhledávání. Výběr se zúží na společnosti, jejichž název obsahuje
zvolenou kombinaci znaků
Upozornění: vyhledává se pouze mezi společnostmi, které jsou součástí zadaného výběru.

Definujeme si vlastní výběry z databáze
Jako modelový příklad vytvoříme výběr: Koncoví zákazníci ve směru na Tábor
1) Přejdeme do modulu „Kontakty“.
2) Poklepeme na pole pro volbu výběrů z databáze. Zvolíme poslední položku (úplně dole)
*Přidat nový výběr* Tím se nám otevře okno pro zadávání nových výběrů (1).
a) Zadáme název výběru. Název můžeme volit libovolně, doporučujeme volit názvy tak, aby
bylo z názvu zřejmé, co výběr obsahuje. Pro náš modelový příklad zadáme název „Koncoví
zákazníci – směr Tábor“(2)
b) Poklepeme na ikonku „+“ (3) . Zvolíme položku, podle které chceme vybírat a zadáme
podmínku. To opakujeme pro všechny podmínky daného výběru.
Pro náš modelový příklad zadáme tyto 3 podmínky (4):

Typ zákazníka – je – koncový zákazník
Lokalita – je – Benešov
Lokalita – je – Tábor
c) Zadáme, podle jaké položky a jakým způsobem se mají vybrané kontakty třídit.(5)
V uvedeném případu řadíme vybrané kontakty podle abecedy.
d) Výběr potvrdíme poklepáním na ikonu „zaškrtnutí“ (6), případně jej můžeme zrušit.
Pozn.: U podmínek vztahujících se ke stejné položce musí být vždy splněna alespoň jedna.
Pokud je v definici výběru použito několik různých položek, musí být splněna alespoň jedna
podmínka pro každou položku.

MarkAs Mailer: umožňuje vytvořit a hromadně rozeslat e-mailovou zprávu vybrané skupině
společností zahrnutých do libovolného výběru. Každý adresát přitom dostane svůj
„individuální e-mail“ včetně případných příloh.

a) Před prvním použitím MarkAs Maileru je nutné nastavit jeho parametry. To
provedeme v modulu Nastavení.
b) Postup realizace jednotlivých mailingů:
- Zadáme výběr kontaktů, pro který chceme mailing realizovat (1)a zvolíme modul
Mailing. Vhodný výběr kontaktů je velmi důležitý – zajišťuje, abychom s daným mailingem
oslovili „ty pravé společnosti“. Ve zvoleném příkladu posíláme informaci na společnosti
z výběru „Koncoví zákazníci – Praha“.
- V levé části obrazovky se nám zobrazí názvy vybraných společností. Vlevo vedle
názvu je ikonka +, po jejím rozkliknutí se zobrazí jednotlivé e-mailové adresy.(2) Napravo
vedle názvu je zaškrtávací políčko – zde můžeme některé adresáty z daného výběru
z mailingu vyloučit.
- V pravé části obrazovky jsou tři pole: Předmět zprávy (3) (zobrazí se v záhlaví emailů). Vlastní text e-mailu (4)zadáváme s použitím jednoduchého editoru. Ve spodní části je
možné zadat přílohy e-mailu (5). Celková velikost e-mailu je limitována na 1MB.
- Zadaný e-mail je možné uložit pro pozdější použití (6), Uložený e-mail je možné
vybrat (7)
- Zpracování e-mailu spustíme poklepem na ikonu obálky.(8) Provede se formální
kontrola e-mailu (musí být zadán Předmět zprávy a Text e-mailu, přílohy jsou nepovinné.
Pokud je vše v pořádku, zobrazí se náhled e-mailu a e-mail je možné odeslat ke zpracování na
Cloudovou aplikaci MarkAs Mailer (poštovní robot).

Výkazy
a) V demoverzi jsou předdefinovány základní druhy výstupů:
-

Plánované aktivity
Přehled aktivity
Kontaktní informace
Telefonní seznam

Použití tohoto modulu si ukážeme na výkazu „Kontaktní informace“
Zadáme výběr (např. Koncoví zákazníci Praha).(1) Zvolíme modul výkazy - prostřední ikonka
v levém sloupci nebo volba „Moduly“ vlevo nahoře a z nabídnutých voleb zvolit „Výkazy“.(2)
Zvolíme „Kontaktní informace“ (3) a poté klepneme na ikonku „Náhled výkazu“ (ikonka
z okem vlevo nahoře (4)). V pravé části obrazovky se zobrazí kontaktní údaje společností ze
zvoleného výběru. Tyto údaje je možné vytisknout - ikonka vpravo nahoře (5), vlevo vedle ní
je možné upravit umístění na stránce (6).

b) Uživatel si může podle potřeby definovat vlastní výkazy, případně upravovat ty
předdefinované.
Nový výkaz založíme takto:
- poklepeme na ikonu „Nový výkaz“ (1)
- zvolíme typ výkazu (2,3)
- Zadáme název výkazu (4)a zaškrtneme, jaké údaje se mají zobrazovat (5)
- Potvrdíme zaškrtnutím (6), případně zrušíme

Existující výkaz upravíme takto:
- poklepeme na název existujícího výkazu (1)
- poklepeme na ikonu „Editovat výkaz“ (2)
- Podle potřeby upravíme/ponecháme název výkazu (3) a zaškrtneme, jaké údaje se mají
zobrazovat (4)
- Potvrdíme zaškrtnutím (5), případně zrušíme

Parametrizace databáze:
Pro pokročilé uživatele umožňuje program přizpůsobení struktury a funkcí databáze „na
míru“ konkrétního uživatele. V tomto návodu uvádíme pouze základní funkce. Otevřeme
modul Nastavení a tím se nám zpřístupní možnosti nastavení parametrů jednotlivých
modulů:
a) Nastavení Home
Zde můžeme zadat volitelné parametry úvodní obrazovky:
-

Motto: libovolný citát nebo jiný text (1)
Obrázek: libovolný, např. logo uživatele (2)

U nastavení parametrů úvodní obrazovky se jedná víceméně o „kosmetické úpravy“, i ty ale
dokáží práci s databází zpříjemnit.

b) Nastavení kontaktů
Většina uživatelů použije pouze funkci Editor atributů (1), která umožňuje zásadním
způsobem změnit strukturu databáze, tj. zejména
-

přidávat nové parametry (2)
potlačit zobrazení některých parametrů (3)
měnit pořadí zobrazovaných parametrů (přetažením myší)
měnit názvy parametrů (4)

Upozornění: pokud se rozhodneme potlačit zobrazení některých parametrů, neznamená to,
že se z databáze vymažou. Pouze se přestanou zobrazovat.

U každého nově zadaného atributu je nutné zadat jeho typ, tuto volbu již není možné
v budoucnu měnit. Jednotlivé typy údajů:
-

text
e-mail
www: umožňuje přejít na www stránky kontaktu
seznam: jedna položka ze seznamu, seznam je možné doplňovat
datum
datum a čas
ANO/NE
číslo
klíčová slova: výběr klíčových slov ze seznamu, je možné zadat více klíčových slov,
seznam je možné doplňovat

c) Vybereme Nastavení Maileru (ikona obálky) a zde zadáme parametry pro Mailer:
-

-

-

Jméno odesílatele
E-mailová adresa odesílatele (na této adrese s Vámi bude Mailer komunikovat a
zobrazuje se i příjemcům e-mailů)
zaškrtávací políčko: Vytvořit akci při odesílání e-mailu. Nepovinné/doporučené.
Pokud tuto volbu použijete, bude se u všech adresátů ukládat informace o
odeslaných e-mailech formou automaticky generované akce.
zaškrtávací políčko: Zobrazit náhled e-mailu před odesláním Nepovinné/doporučené.
Umožňuje kontrolu zadaného e-mailu předtím, než jej odešlete k dalšímu zpracování.
zaškrtávací políčka: E-mailové adresy použité pro mailing. Struktura marketingové
databáze zpravidla obsahuje několik různých e-mailových adres pro různé adresáty
v rámci cílové společnosti. Zde je možné pro každý mailing určit, které adresy se mají
použít.
zaškrtávací políčko: Odeslat kopii na svou e-mailovou adresu. Volitelné.

d) Nastavení parametrů pro poštovního robota MarkAs Mailer:
Vybereme Nastavení MarkAs Cloud (ikona obláčku) a zde zadáme uživatelské jméno a Heslo
pro MarkAs Cloud (jak jej získáme?)

e) Program MarkAs umožňuje pracovat (střídavě) s několika zcela nezávislými databázemi,
případně založit zcela novou databázi (prázdnou nebo vycházející z předdefinované šablony).
Vybereme ikonu Nastavení databáze (1). Postup přechodu na jinou databázi je následující:
e1) Klepneme na ikonu „Pracovat s jinou databází/Spustit“ (2)
e2) Klepneme na ikonu „Otevřít existující databázi“ a přiřadíme soubor, který obsahuje
požadovanou databázi (3). Všechny datové soubory databáze MarkAs mají koncovku .madb

f) Další možnosti parametrizace databáze jsou přímo v jednotlivých modulech. Jedná se o
následující:
- možnost zadání/editace/znepřístupnění/úpravy pořadí u druhů akcí. Druhy akcí jsou přitom
společné pro Akce kontaktu a Plánované akce kontaktu
- možnost zadání/editace/úpravy pořadí/zrušení výběrů
- možnost zadání/editace/zrušení výkazů

