
Massekommunikasjon i Webtemp 
For å nå ut til mange kunder eller kandidater samtidig er det i Webtemp mulighet for 

masseutsending. Du kan masseutsende både e-post, med og uten vedlegg, og SMS.  

Informasjonen som følger bruker kunde som eksempel, men det vil fungere på samme måte 

for kandidat. 

Søk til utvalg 
Velg Kunde -> Søk til utvalg (flettebrev/etiketter/email etc.) fra menylinjen. 

 

Du får nå opp et redigeringsvindu der du bestemmer hvilke kunder som skal motta e-post 

eller SMS. Her kan du begrense utvalget til Status, Gruppetilhørighet, Områder, 

Registreringsdato, Omsetning osv. 

Når du har utført begrensingene så velger du «Lagre (CTRL+ENTER)». Du får opp en 

«Attention»-melding. Trykk OK på denne og du får opp ei liste med kunder som du kan 

massekommunisere med. Dersom det er kunder i oversikten som du ikke ønsker å sende til, 

markerer du kunden slik at linjen blir blå og trykker «delete» på tastaturet.  

  

Du kan velge mellom «Send SMS» eller «Send Epost». 



Sende SMS 
SMS blir sendt til alle i utvalget som er registrert med mobiltelefon. Vær oppmerksom på at 

du blir belastet kostnader for 2 SMS’er om du overstiger 410 tegn. Når du har skrevet inn 

tekst kan du sende SMS. Meldingen blir da sendt til alle i utvalget. Du kan også lagre tekst 

som mal og benytte denne ved senere anledning.  

 

Du kan velge ulike avsendere for SMS.    

 

Det er den avsender du velger som bestemmer hvor 
svaret fra mottager blir mottatt. Elektronisk postkasse 
fungerer ulikt om det er kandidat eller kunde du sender 
til. På kunde fungerer denne på samme måten som om du 
velger ditt eget mobilnummer som avsender. På kandidat 
vil svar bli mottatt i Webtemp, og du finner dette igjen i 
oversikten over Epost/SMS på den enkelte kandidat.  
SMS sendt fra «Landbrukstj» og «Info» kan ikke svares på.  

 

Sende E-post 
Epost blir sendt til alle i utvalget som er registrert med e-postadresse.  

 

Nytt vindu for redigering av e-post blir åpnet. 



 
Alle mottakere vil på grunn av personvernloven legge seg i blindkopi. Slik ser ingen 

mottakere e-postadresser til de andre som mottar e-posten. 

Sett inn eventuelle vedlegg. Her kan du velge vedlegg som ligger lagret globalt i systemet, 

det vil si dokumentmaler som er tilgjengelig for alle, eller du kan velge dokument fra lokal 

disk. 

Har du utarbeidet et eget dokument er det viktig at du lagrer dokumentet i 

Dokumentkatalog som er satt opp under «Firmaopplysninger».  

For å legge ved et lagret dokument, velger du menypila bak «Sett inn vedlegg» og «Fra lokal 

disk».  

 
 

Finn plasseringen av dokument som du ønsker å legge til som vedlegg i e-posten og velg 

«Åpne». Skriv så inn emne i «Emne» feltet.  

Det er flere valg også for sending av e-post. Normalt så velger du «Vanlig åpen epost». Da 

slipper mottaker å logge seg inn i kundeportal. Dersom e-post inneholder sensitive 

opplysninger bør du bruke alternativet «Mottaker må logge inn». E-post kan også sendes via 

Outlook. Du kan sette foretrukket alternativ som standard for å slippe å endre dette ved hver 

utsending.  

 



Skriv så inn eller rediger tekst i selve e-posten. Signatur er forhåndsutfylt og kan redigeres 

ved å velge Annet -> Min profil fra menylinjen. 

Når du har skrive inn tekst til e-posten er du klar til å sende den.  

Dersom du ønsker at mottaker skal godkjenning dokumentet du sender, huker du av for at 

«Innholdet skal godkjennes av mottaker». Dette feltet finn du nederst i vinduet for e-post.  

 

  

Mottaker vil da få tilsendt en e-post med en link som åpner en egen nettside for å lese 

dokumentet og godkjenner eller avslår innholdet i denne.  

 

Når alt er klart sender du e-posten med «Send». 

 


