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HANDLEIDING:  

Werkwijze MailMolen2
 

Herzien april 2019 

 

 

Inloggen 

- Kies om in te login naar MailMolen2 via de loginpagina van E-

mailstation.nl: http://www.e-mailstation.nl/loginpagina-MailMolen-updates 

- Vul je MailMolen2 gebruikersnaam en wachtwoord in. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bij MailMolen heb je de keuze uit de volgende editors: 

- Uitgebreide responsive drag & drop editor  of de 

- BEE drag & drop editor (conform Mailchimp) en de 

- Traditionele HTML-editor 
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Maak een responsive nieuwsbrief aan 

- Kies op de home pagina onder "Beheer Paneel" voor de licht-oranje button "Nieuwsbrief aanmaken" of 

- Voor de editor ga naar Nieuwsbrieven >> Nieuwsbrieven Beheren 

  I->  Je krijgt een overzicht van de bestaande nieuwsbrieven   

         (via kopiëren kun je kopie maken en deze verder uitwerken)  

- Maak een nieuwe nieuwsbrief met de template en klik op de button "Nieuwsbrief Aanmaken" 

- Geef de nieuwsbrief een voor jou herkenbare en unieke naam (bijvoorbeeld: 2016-sept-onderwerp) 

- Kies de gewenste template (voorbeeld hiervan wordt getoond) 

- Klik vervolgens op de oranje button "Gebruik geselecteerde template" 

 

Bewerken responsive nieuwsbrief in de “Responsive” drag & drop editor  

- Na het aanmaken van de e-mail nieuwsbrief kom je in de “Responsive” drag & drop editor. 

  |->  Deze editor bereik je ook via Nieuwsbrieven >> Responsive Nieuwsbrieven Beheren  

         vervolgens klik op de link “wijzigen” achter de nieuwsbrief die je wil aanpassen 

- De editor bestaat uit 3 onderdelen: 

  |->  Horizontale navigatie met rode iconen: voor het aanmaken en aanpassen van de responsive  

         blokken. Bij een bestaande Responsive E-mailing Template (RET) zal je deze niet nodig hebben 

  |->  Verticale instellingen met 2 tabs. Onder de tab "Inhoud" vind je de belangrijkste lay-out 

         instellingen die je per blok makkelijk kunt instellen 

  |->  De editor van de nieuwsbrief zelf voor de aanpassing van de tekst, hyperlinks en afbeeldingen,  

         klik je hier dubbel op, dan opent zich een pop-up met specifieke mogelijkheden 

- Ieder blok in je nieuwsbrief bestaat uit een box met verschillende elementen zoals afbeelding en tekst 

- Het is een drag & drop systeem, dus elk blok kun je verplaatsen. Klik eerst tot de box wordt getoond, 

  klik en een verplaatskruis wordt getoond. Deze kan je vervolgens verslepen naar de gewenste positie.  

  Let wel op waar je het blok naar toe verplaatst. Ook de losse elementen kunnen zo worden verplaatst,  

  gekopieerd of worden verwijderd. 

- Plaats je cursor in de tekst of afbeelding die je wil aanpassen. Klik dubbel als je de tekst wil aanpassen 

  of een foto wil toevoegen/wijzigen, dan verschijnt er een pop-up met specifieke mogelijkheden.  

  Ga naar rechts onder inhoud als je de lay-out aanpassingen hierop wil maken. 

- Let op: bij beide kun je lettertype/kleur/hyperlinks aanpassen, maar gebruik bij voorkeur zoveel 

  mogelijk de verticale navigatie onder "inhoud" en voor uitzonderingen zoals afwijkende kleur de editor. 

- Rechts van de editor staat nog vijf oranje buttons: 

  |->  Full screen editor: Daarmee vergroot je de editor over de gehele pagina 

  |->  Opslaan: Natuurlijk niet vergeten, het systeem slaat niet automatisch op! 

  |->  Onderwerp wijzigen: hier stel je het onderwerpsveld en eventueel tekstversie in 

  |->  Bekijken: Deze toont direct de 3 verschillende beeldscherm weergaven en voor een testmail klik op 

         de oranje button "Verstuur voorbeeld" 

  |->  Annuleer: Het systeem heeft geen echte "exit" knop, overal kun je direct terug of het systeem 

         verlaten. Als je laatste aanpassing niet hebt bewaard, dan wordt altijd via een pop-up gevraagd  

         of je dat zeker wil. 
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Bewerken responsive nieuwsbrief in de “BEE” drag & drop editor 

- Na het aanmaken van de e-mail nieuwsbrief kom je in de “BEE” drag & drop editor. 

  |->  Deze editor bereik je ook via Nieuwsbrieven >> BEE Nieuwsbrieven Beheren  

         vervolgens klik op de link “wijzigen” achter de nieuwsbrief die je wil aanpassen 

- De editor bestaat uit 3 onderdelen: 

|->  Horizontale navigatie aan bovenzijde: voor het instellen van de nieuwsbrief naam, onderwerp en 

       afzender en test geadresseerde  

|->  Het opmaakscherm met pop-up: Klik op het blok of cel dat je wil aanpassen.  

       Het blauwe kader geeft aan welk vlak je kunt bewerken. Via dit kader kun je ook dupliceren,  

       verwijderen of verplaatsen. Klik je op de tekst, dan verschijnt een pop-up waarin je de opmaak en 

hyperlinks e.d. kan instellen. Voor de opmaak werk bij voorkeur met de rechternavigatie-functies.  

|->  Rechternavigatie bestaat uit 3 tabs. Bij een lege template kun je aan de hand van deze tabs de 

       inhoud, rijen en instellingen bepalen. Vervolgens klik je op de balk of cel die je wil aanpassen. 

       • Tab inhoud: Onder de tab "Inhoud" vind je de belangrijkste lay-out instellingen die je per blok 

          makkelijk kunt instellen. Tik ‘meer opties’ aan voor eventuele extra functies. 

       • Tab rijen: Hier kun je blokken bestaande uit een of meerdere cellen op elke positie toevoegen 

       • Tab instellingen: Via deze functie kun je per blok of per cel de gewenste kleuren en padding  

       (marges) instellen       

- Let op: bij zowel de pop-up in het opmaakscherm als de rechternavigatie kun je lettertype en kleur 

  aanpassen, maar gebruik bij voorkeur zoveel mogelijk de rechternavigatie onder "instellingen" en voor  

  uitzonderingen zoals afwijkende kleur de pop-up in het opmaakscherm. 

- Rechts van de editor staat nog vier oranje buttons: 

  |->  Icoontje X: Afsluiten vergeet niet je werk op te slaan   

  |->  Icoontje vliegtuigje: nieuwsbrief versturen 

  |->  Icoontje envelopje: testmail versturen 

  |->  Icoontje twee pijltjes: full screen  

- Blauwe button Opslaan: Natuurlijk niet vergeten, het systeem slaat niet automatisch op! 

 

Aanmaken Maillijst inclusief gewenste velden   

(in oude MailMolen was maillijst en dataset/database apart = nu geïntegreerd) 

- Kies op de home pagina onder "Beheer Paneel" voor de licht-oranje button "Maillijst aanmaken" of  

- Voor het aanmaken van een maillijst ga naar Maillijsten >> Mailinglijst aanmaken en vul de gewenste 

  gegevens én velden in die u wilt gebruiken/importeren. De gegevens over "bounce" graag ongewijzigd 

  laten staan! 

- Mist u velden, ga dan naar Maillijsten >> Beheer extra velden 

- Vervolgens kunt uw de gewenste e-mailadressen via een .csv-bestand importeren via  

  Contactpersonen >> importeer contactpersonen (laat markering als bevestigd staan) 

- Via Contactpersonen >> contactpersoon toevoegen kunt u handmatig de contactpersonen invoeren 

- E-mailadressen die niet langer uw e-mailings willen ontvangen kunt u eveneens importeren of  

  handmatig invoeren via Contactpersonen >> Geweigerde e-mail toevoegen 
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Verzenden e-mailing 

- Vanuit verschillende functies kunt u uw nieuwsbrief versturen: 

  |-> Via Nieuwsbrieven >> Responsive Nieuwsbrieven beheren, klik vervolgens op de link "verzenden" 

  |-> Via Nieuwsbrieven >> Nieuwsbrieven versturen 

- Via Nieuwsbrieven versturen geeft u eerst aan naar wie wilt versturen (alle, of segment of op basis 

  van zoekcriteria). Vervolgens selecteer de gewenste maillijst(en) en eventueel welke lijsten u wenst uit 

  te sluiten. Klik vervolgens op de button "Volgende" 

- Selecteer de nieuwsbrief die je wil verzenden 

- Geef eventuele afwijkende reply-to e-mailadres aan of afzenderadres, beiden moeten wel echt werken!  

  (Bounce e-mail adres niet wijzigen!!!) 

- Geef aan als je de kliks ook wil volgen in Google Analytics (als je een Google Analytics account hebt) 

- Geef bij “verzend optie instellingen” eventueel aan als je de nieuwsbrief later wil versturen en plan een 

  datum/tijd hier in 

- Stuur de afbeeldingen "embedded" mee als dat wenselijk/nodig is  

  (vanuit het oogpunt van aflevering wordt dit niet geadviseerd) 

- En klik op de button voor "volgende" 

- Dit is de laatste controle voor verzending, controleer of alles juist staat ingesteld. 

- En klik op de button "nieuwsbrief inplannen" om te versturen 

- Vervolgens krijgt u een overzicht dat uw e-mailing ingepland staat om te versturen,  

  het is dan nog mogelijk om de verzending te pauzeren of zelfs te verwijderen. 

  

Evaluatie statistieken 

- De statistieken worden direct getoond. Wacht 2-7 dagen om ze te beoordelen.  

- Ga hiervoor naar Statistieken >> Nieuwsbrief Statistieken 

- Klik vervolgens op de link "Bekijken" achter de verzonden nieuwsbrief 

- Per tab kun je de belangrijkste onderdelen bekijken, printen en exporteren: 

  |-> Statistieken Momentopname: geeft samenvatting van dit moment 

  |-> Openings Statistieken: geeft openingsratio en e-mailadressen die de e-mail hebben geopend (*) 

  |-> Link statistieken: geeft clickratio en e-mailadressen per geklikte link. Onderaan de pagina staat een 

        samenvatting van het aantal kliks per hyperlink (*) 

  |-> Bounce Statistieken: geeft aantal bouncers weer en per e-mailadres de reden van de bounce (*) 

  |-> Uitschrijf statistieken: geeft aantal uitschrijvers weer en per e-mailadres de aangegeven reden (*) 

  |-> Doorstuur statistieken: alleen van toepassing als deze functiemogelijkheid is toegevoegd 

 
(*) Op dit moment is het nog niet mogelijk deze gegevens de exporteren (wordt aan gewerkt). Wel is het mogelijk om alle 

gegevens te kopiëren (pas eventueel resultaten per pagina hiervoor aan) en vervolgens te plakken in een Excel-bestand. 

 

Dit is in het kort de werkwijze van MailMolen2.  

Zie ook de specifieke video-instructies. 

 

Heb je hierover nog vragen of wil je meer informatie over de andere niet beschreven/uitgelegde functies, 

neem dan gerust contact met mij op. 

 

MarieLouise Poels (Veldman) 

E-mail marketing specialist 

E-mailstation.nl 

http://www.e-mailstation.nl/

