
ΘΕΜΑ: Προσφορά για αγορά του προγράμματος e-Mirr 2017, το οποίο αυτοματοποιεί την μαζική αποστολή 

προσωποποιημένης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) με δυνατότητα αυτόματης προσωποποίησης των προς 

επισύναψη PDF αρχείων. 

Το Πρόγραμμα e-Mirr προσωποποιεί κάθε e-mail αναγράφοντας το όνομα κάθε παραλήπτη στο κύριο σώμα του 

(στην αρχή), όπως επίσης και τα στοιχεία του σε κάθε πρώτη σελίδα των προς επισύναψη PDF αρχείων (επάνω 

αριστερά, κάτω από τα δικά σας στοιχεία, του αποστολέα + τρέχουσα ημερομηνία). Προσθέτει επίσης αυτόματα, 

αν το επιθυμείτε, σε κάθε σελίδα των PDF υποσέλιδο (footer) με τα στοιχεία του αποστολέα. 

Ελαχιστοποιεί τον χρόνο και το κόστος των προσπαθειών σας για ενημέρωση των παραληπτών, αφού μπορεί να 

αποστείλει περίπου 55 πλήρως προσωποποιημένα e-mail / 5 λεπτά ή δηλαδή 660 e-mail / ώρα με τις 

προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Η γραμματεία ετοιμάζει μια φορά την 

λίστα των παραληπτών και για κάθε διαφορετική αποστολή ένα απλό κείμενο για το κυρίως σώμα του email + τα 

απαραίτητα PDF αρχεία, από το ΘΕΜΑ και κάτω για την πρώτη σελίδα. Θα έχετε την δυνατότητα δοκιμαστικής 

αποστολής για να δείτε πως τοποθετούνται τα προσωπικά στοιχεία του παραλήπτη, όπως επίσης την θέση της 

ημερομηνίας και την θέση του υποσέλιδου (footer). Μπορούν να αποσταλούν και e-mail χωρίς συνημμένα αρχεία 

(π.χ. για απλές ανακοινώσεις) ή PDF χωρίς προσωποποίηση σύμφωνα με τις επιλογές σας. Επίσης, μπορούν να 

αποσταλούν σαν συνημμένα εικόνες ή συμπιεσμένα αρχεία. 

Η εγκατάσταση του προγράμματος αρκεί μόνο σε έναν Η/Υ. Υπάλληλοι από άλλες θέσεις εργασίας μπορούν να 

ετοιμάζουν τον φάκελο (folder) εργασίας για αποστολή με το e-Mirr με τα απαραίτητα αρχεία, θα τον 

αποστέλλουν στον Η/Υ, όπου θα βρίσκεται το e-Mirr, και θα γίνεται η αποστολή. Μετά την ολοκλήρωσή της ο 

φάκελος επιστρέφεται στον αρχικό υπάλληλο για έλεγχο. 

Αυτό το PDF σας δείχνει που γράφονται τα στοιχεία του παραλήπτη. Δυνατότητα παρουσίασης του e-Mirr. 

Πληροφορίες επίσης στην ιστοσελίδα του e-Mirr, στην διεύθυνση http://it-seminars.com/e-mirr.htm 

Το πρόγραμμα θα γίνεται διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας, σύμφωνα με οδηγίες, οι οποίες θα σας σταλούν, εφ’ 

όσον εκδηλώσετε ενδιαφέρον για την αγορά άδειας χρήσης του. 

ΚΟΣΤΟΣ : 99,00 ευρώ + 24% ΦΠΑ (εφάπαξ κόστος) για κάθε άδεια χρήσης του. Μία άδεια χρήσης του e-Mirr 

2017 ανά συνδυασμό H/Y και 2 λογαριασμών αποστολής e-Mail. Απαιτείται Λ.Σ. Windows. 

Με εκτίμηση 

Μιρτζάνης Εμμανουήλ 

e - Mirr 


