
Mailing campagnes 

Met behulp van mailing campagnes kunt u mailings samenstellen.
Denk hierbij o.a. aan het uitnodigen van uw klanten voor de jaarlijkse APK keuring.
U kunt hier op meerdere manieren de juiste klanten en/of voertuigen selecteren.

1. Met behulp van het basis adresfilter
2. Met behulp van het filteren van de APK datum uit een totale adresselectie

Basis Adresfilter 

APK vervaldatum binnen 14 dagen: zorgt ervoor dat als u een selectie maakt de datum van 
vandaag + 14 dagen als criterium wordt genomen. Stel de datum is 01 juni dan worden alle 
voertuigen met een APK datum tot 14 juni geselecteerd.
Haalt u het vinkje hiervoor weg, dan worden ALLE voertuigen ongeacht hun APK datum 
geselecteerd. In de selectie die vervolgens op het scherm komt, kunt u eenvoudig in de kolom APK 
Datum filteren op 2018-06* waardoor alle voertuigen met een APK datum in juni 2018 worden 
geselecteerd.

Zo kunt u op dezelfde wijze selecties maken (of uitzetten om zelf te filteren) voor:

1. Vorige bandenwissel
2. Vorige order
3. Bezit: wie moet worden aangeschreven in de mailing
4. Niet voertuig gebonden (voor klant selecties) waarbij postblokkade respecteren ervoor zorgt 

dat klanten waarbij u de postblokkade aan hebt gezet, niet worden geselecteerd.
5. De Algemeen parameter voorkomt dat u klanten dubbel selecteert binnen de aangegeven 

aantal dagen.  

Pagina �  van �1 4



Mailing Campagnes 

U kunt zoveel campagnes aanmaken als u zelf wilt, en deze steeds hergebruiken.

Vul een code in: “APK" 
Vul een “Omschrijving” in: deze wordt in de brief gebruikt als onderwerp
Kies de juiste “Sjabloon" en bij “Type/vorm” bepaalt u waarop het basis adresfilter moet selecteren.

TAB “Type/Vorm”
Bij “Vorm" geeft u aan met “Brief/etiketten" dat u wilt gaan afdrukken en met “Mail” dat u wilt gaan  
e-mailen. De geselecteerde klanten zonder mailadres worden hierbij alsnog afgedrukt.

Let op: als u op “Mailing afdrukken” klikt worden alle geselecteerde klanten met een mailadres onmiddellijk 
gemaild. 

TAB “Brieftekst” 
Hier typed u de gewenste tekst voor in de campagne

TAB “Partijen” 
Hier vindt u de geselecteerde partijen terug met hun selectie datum

Onderin staan de knoppen “OK”, “OK&Nieuw”, “Annuleren” en “Verwijderen”
U kunt campagnes opslaan door op “OK” te klikken. 

Let echter op bij “Verwijderen” want daarmee verwijdert u de gehele campagne inclusief de eventuele selectie 
historie. Die historie wordt namelijk ook per uitgenodigde klant onder de TAB “Mailing/Persoonlijk” 
bijgehouden. Hier vindt u overigens ook de “Postblokkade”
U kunt dus per klant zien wanneer u wie waarvoor had uitgenodigd. Met het verwijderen van een campagne 
verwijderd u ook die gegevens.
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Een nieuwe adresselectie maken 

Laat u in het “Basis adresfilter” het vinkje AAN staan bij “APK vervaldatum binnen 14 dagen” dan 
worden slecht de voertuigen geselecteerd die op het moment dat u selecteert binnen 14 dagen 
aan de beurt zijn voor de keuring.
Laat u in het “Basis adresfilter” het vinkje UIT staan bij “APK vervaldatum binnen 14 dagen” dan 
worden alle voertuigen geselecteerd.

U kunt dan in de “Adresselectie” via de kolom “APK datum” filteren op 2018-09* om alle voertuigen 
met een APK datum in de maand september over te houden. Die selectie kunt u opslaan om 
vervolgens de mailing af te drukken.
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TIP 1 

Het kan voorkomen dat u heel veel voertuigen in uw Gaston administratie heeft.
Bij de “Adresselectie” laat Gaston de eerste 500 regels zien. Heeft u dus meer dan 500 voertuigen 
in uw bestand, dan kunt u die 500 regels parameter verhogen via het grijze radarwieltje.

Het aantal “Regels per pagina” wordt hier 
op 50000 gezet om geen voertuigen te 
missen voor de APK uitnodiging.

TIP 2 

Om een adres selectie te verwijderen klikt u op die selectie met de rechter muistoets. Kies dan 
voor “Verwijder deze partij met adressen”

TIP 3 

Met de keuze “Maak een mailmarge bestand” kunt u uw drukwerk uitbesteden. Deze selectie is 
namelijk eenvoudig naar Excel te exporteren en ter beschikking te stellen aan derden. Let wel op 
de nieuwe AVG wetgeving die per mei 2018 geldt.
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