Skriva och skicka Nyhetsbrev
2021-04-28/PAs

Tyvärr har Nyhetsbrevsrutinen ett tråkigt fel som jag trots enträgna försök inte kunnat få åtgärda(t). Såvitt jag förstår så
tar väluppfostrade php-program och lägger in en escape-kod i form av en backslash (\) runt alla html-kods-förekomster
för att förhindra ett säkerhetsproblem. De tas sedan bort, i det här fallet när mejlet skickas, av väluppfostrade program.
Dessvärre har ”vår” utvecklare missat det och det har till följd att all html-kod i mejlen omges av \ \ och inte kommer att
tolkas som html-kod av våra olika mejlklienter. Det vill säga att alla länkar, bilder och formateringar faller bort, såvida vi
inte anpassar oss efter problemet. Så därför har jag gjort några abbrovinker för att komma runt problemet. Tyvärr
innebär det att inga bilder kan finnas med i mejlet och att formateringsmöjligheterna är begränsade.
Så gör så här:
Logga in på bboskane.se, klicka på Email Posts

Klicka på Compose Mail och sedan Add New

Använd Visuellt redigeringsläge, fyll i Ämnesraden, använd inte de överstrukna redigeringsverktygen, markera rubriker
med ”B” alternativt ”I”.
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Skriv in länkar för hand, eller klipp/klistra in dem. Bilder går tyvärr inte att infoga. Kontrollera i Text-redigeringsläge att
inga HTML-koder/tecken kommit med vid länkar och formateringar.

Spara gärna emellanåt genom att trycka på Submit, och såklart när du är färdig med utformningen av nyhetsbrevet.
Gå sedan till Send Email, välj Send Newsletter Mail, välj aktuellt
nyhetsbrev, välj Send mail via Cron Job, och välj
prenumerantgrupp och skicka. Upprepa för den andra
prenumeratgruppen. Mejlen går sedan iväg 80 st i timmen för
att inte överskrida webhotellens gräns på 100 mejl/h

Sedan kan man kontrollera förloppet genom att öppna Sent Email. Klockslagen som anges är två timmar fel, men här kan
man se hur de gått i väg i poster om om ca 80. I den näst högraste kolumnen kan man efterhand se hur många som tittat
på mejlen x/y.

Tag gärna bort äldre nyhetsbrev från listan efterhand.
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