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IntroduçãoIntrodução

• A NS-NEWS é uma ferramenta de gerenciamento de e-mail 
marketing que permite a empresa efetuar o envio de toda 
comunicação eletrônica e propaganda de forma rápida, 
segura e com altíssimos indices de retorno. 

• Integração com o MS-Outlook e Oultook Express, de forma 
a permitir que o cliente possa visualizar o e-mail recebido 
em seu computador sem a necessidade de fazer download 
das imagens e conteúdo.



CaracterísticasCaracterísticas

• Cadastro de contatos com campos personalizáveis; 

• Importação dos contatos, com inserção de dados em vários formatos 
e extremamente rápido; 

• Personalização de grupos por segmentos de acordo com sua 
organização; 

• Configuração do grupo permitindo inserir múltiplos contatos; 

• Tela de Gerência de Importações, onde é possível ver o andamento e o 
status das importações feitas; 

• Busca avançada de contatos com diversos filtros de busca; 

• Exportação de todas as informações do sistema NS-News; 

• Exportação em 3 formatos distintos (XLS, DOC e HTML). 

• Editor HTML de fácil manuseio, para edição da peça a ser enviada, 
podendo criar templates e facilitando o uso do sistema NS-NEWS; 

• Envio de mensagens por segmentos ou envio em uma só vez; 



CaracterísticasCaracterísticas

• Relatórios completo do envio da mensagem; 

• Serviço de hospedagem de imagens dentro da própria ferramenta; 
(serviço gratuito); 

• Possibilidade de personalização do e-mail com os dados do cliente; 

• Link automático de descadastramento próprio do NS-News; 

• Limpeza do mailing através de um processo de depuração de 
inválidos; 

• Facilidade de integração com seu Web Site; 

• Atualizações e Upgrades Gratuitos e constantes; 

• Atendimento telefônico e Online; 



O sistemaO sistema



Interface PrincipalInterface Principal
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Importação de ContatosImportação de Contatos



Relatório de EnvioRelatório de Envio



Relatório de VisualizaçãoRelatório de Visualização



Gráfico de VisualizaçãoGráfico de Visualização



Gráfico de CliqueGráfico de Clique



Gráfico de LinksGráfico de Links



Cadastro de Cadastro de GruposGrupos



Cadastro de TemplatesCadastro de Templates



Gerenciador de MensagensGerenciador de Mensagens



Sistema de EnvioSistema de Envio



Cadastro de UsuáriosCadastro de Usuários



Dados PessoaisDados Pessoais
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