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Alure Campagne
Management

Wanneer handig?
Vind jij het ook belangrijk dat je klanten op de  
hoogte zijn en blijven van de onderwerpen die 
voor hen van belang zijn? Kost het je iedere keer  
weer veel tijd om voor (een deel van) je klanten  
een actuele en unieke verzendlijst te maken?  
Gebruik je een eerdere verzendlijst en niet je  
CRM-systeem als vertrekpunt voor een nieuwe  
mailing?
 
Met Alure Campagne Management kun je recht- 
streeks uit je CRM een volledige, betrouwbare en  
doelgroepgerichte verzendlijst samenstellen. 
 Snel, eenvoudig én veilig.
 
Je CRM-data dient up-to-date te zijn. Ook wil je deze data uiteraard gemakkelijk kunnen actualiseren.  
Via groepsbewerkingen in Alure Campagne Management controleer je snel de gegevens van één of  
meerdere relaties. Waar nodig kun je ze direct aanpassen of aanvullen.

behoort bij versie 10.19 build 20190531

Servicedesk: 
Telefoon: (074) 265 11 12          
E-mail: NL-TAA-Aluresupport@wolterskluwer.com



Functionaliteiten Alure Campagne Management
•   Gebruik variabele definities van meerdere campagnes, bijvoorbeeld per branche, bedrijfsvorm en/of 

doelgroep.
•   Slim personaliseren door per campagne het gewenste adres in te stellen. Handig als je de HRM-afdeling 

en/of HRM-manager van je klant wilt benaderen voor je nieuwe HRM campagne.
•   Autorisatiemogelijkheden per campagne. Maak verschillende medewerkers, afdelingen of vestigingen 

verantwoordelijk voor zijn of haar eigen campagnes.
•  Snel en eenvoudig aanpassen van stamgegevens van één of meerdere relaties tegelijkertijd.
•  Betrouwbare en volledige campagneverzendlijsten met eenvoudige en visuele check.
•  Eenvoudige selectie van e-mailadressen in Alure CRM.
•  Mogelijkheden om de klant zowel op zijn of haar privé- en/of zakelijke adres te benaderen.
•  Exporteer gemakkelijk relatiegegevens voor alle gedefinieerde campagnes naar Excel.

Algemene informatie
Maak je voor je mailingen gebruik van Mailchimp? Check dan ook de factsheet ‘Alure Mailchimp Connector’. 
Alure Campagne Management is perfect voor het vanuit Alure CRM beheren van je campagnes en relaties  
in Mailchimp.

Overzicht
Relatielijst
Flexibele lijstdefinitie per campagne
Exporteren naar Excel
 
Lijstgenerator
Flexibele lijstdefinitie per campagne
Exporteren naar Excel
 
Groepsbewerking
Snel wijzigen vanuit één lijst
Meerdere relaties tegelijkertijd wijzigen

Relatiekaart
Dropdownselectie e-mailadres(sen) voor 
campagne(s)
 
Kenmerk (op relatie en/of connectie)
Definiëren gewenste campagnes
Koppeling met e-mailadres van relatiekaart(en)

Contact

Wil je meer weten?  
Jouw accountmanager kan je hierover uitgebreid informeren.  
Of neem contact op via telefoonnummer 074 - 265 11 11.
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