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AGN MailHandler Plus 

E-mail nieuwsbrieven opmaken en versturen 
 
AGN MailHandler Plus bestaat uit 3 onderdelen: 

1. Berichten beheren 
2. Emailgroepen beheren 
3. Emailings verzenden 

 
1. Berichten beheren:  
‘Nieuwsitems’ kunnen voor twee doeleinden gebruikt worden.  

a. Voor nieuwsberichten op de site 
b. Voor een nieuwsbrief (e-mail) 

 
Deze kunnen los van elkaar gebruikt worden, maar zijn ook te 
combineren. U kunt een nieuwsbericht op uw site natuurlijk ook 
als mailing naar uw klanten versturen. 
 
Voordat u een nieuwsitem aanmaakt is het verstandig een 
categorie aan te maken. Een eenvoudige opdeling is bijvoorbeeld 
Mailing en Nieuwspagina. 
 

a. Klik op ‘Voeg een categorie toe’ 
b. Vul een categorienaam in  
c. Klik op het diskette-ikoon om deze op te slaan 

 
Nu kunt u een nieuwsitem aanmaken: 

a. Klik op de gewenste categorie (bv. Mailing) 
b. Klik rechts op ‘Voeg een nieuwsitem toe’ 
c. Op het volgende scherm kunt u verschillende elementen invullen. 

1. Titel: De titel van het nieuwsbericht 
2. Datum: Dit staat standaard op de aanmaakdag, maar kan gewijzigd worden om de 

sortering van berichten te beïnvloeden. 
3. Bron (optioneel): Als uw design hier voor gemaakt is kan bij een nieuwsbericht ook 

de bron getoond worden. 
4. Status 

a. Actief: Het bericht wordt in de betreffende categorie(en) getoond. 
b. Niet Actief: Het bericht is ‘verborgen’ en bezoekers kunnen het (nog) niet 

zien. 
c. Archief (optioneel): Archief is een vaste categorie die eventueel op een 

aparte pagina getoond kan worden zodat er een overzicht is van oudere 
nieuwsberichten. 

5. Aanwezig in categoriën: U kunt hier een nieuwsitem in verschillende categorieën 
tegelijkertijd zetten. 

6. Introtekst: Hier vult u een korte samenvatting of ‘teaser’ van het nieuwsbericht in. 
Dit wordt alleen gebruikt als het design van uw website hier voor gemaakt is. 

7. Nieuwsbericht: Het volledige nieuwsbericht. Deze kunt u hetzelfde opmaken zoals u 
paragrafen in de website-content opmaakt. 

d. Klik op ‘save’ wanneer u klaar bent. 
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2. Emailgroepen beheren 
 
Wanneer u de nieuwsbrief-module heeft is er standaard een groep aangemaakt (meestal genaamd 
‘algemeen’). Mensen die zich via uw site aanmelden voor de nieuwsbrief komen standaard in deze 
groep te staan. 
 
Soms kan het zijn dat u een speciale groep mensen hebt die u afzonderlijk van uw nieuwsbrief-leden 
wilt mailen. Hiervoor kunt u een aparte groep aanmaken: 

1. Klik op ‘Voeg een ledengroep toe’. 
2. Geef deze een representatieve naam (bv. VIP-leden) en klik op het diskette-ikoontje. 

 
Om leden aan een groep toe te voegen: 

1. Klik op de gewenste groep 
2. Klik rechtsboven op ‘Voeg een lid toe’ 
3. Vul het E-mailadres en de naam in 
4. U kunt er voor kiezen een lid nog niet actief te maken (deze ontvangt dan geen mail) 
5. U kunt er voor kiezen een lid onderdeel van verschillende groepen te maken 
6. Klik op het diskette-ikoontje om het lid op te slaan 

 
 
3.  Emailings verzenden 
 
Hier kunt u nieuwsbrieven die u bij stap 1 hebt aangemaakt versturen naar groepen. Als u nog geen 
leden-groep heeft aangemaakt dient u dit eerst te doen (zie 2.Emailgroepen beheren).  
 

1. Selecteer het nieuwsitem dat u wilt versturen in de dropdownmenu. 
2. Als u voor het eerst een mailing verstuur is het verstandig om eerst een testmail aan uzelf te 

sturen. Vul daarvoor uw e-mailadres in in het veld onder ‘Verstuur test aan’. 
3. Klik op ‘Verzendlijst maken’ 
4. U ziet hier dat u de enige bent die de mailing zal ontvangen. Klik op Verzenden om de 

(test)mailing te versturen. 
5. Als de nieuwsmailing naar wens is voert u stap 1 opnieuw uit. 
6. Vink nu de ledengroep aan onder ‘Verstuur aan’. Achter de ledengroep staat het aantal 

ontvangers dat deze groep bevat. 
7. Als u nu op ‘verzendlijst maken’ klikt ziet u een uitgebreide lijst van ontvangers. Klik 

wederom op ‘Verzenden’ om nu de mailing naar deze mensen te versturen. 
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Nieuwsbriefleden import (optionele module) 
 

Wanneer u zelf al een lijst van e-mail adressen heeft die u wilt gebruiken voor uw mailing is er de 

mogelijkheid deze met behulp van deze module te importeren. (Alleen beschikbaar indien u ook 

gebruik maakt van de Niews & Nieuwsbrief module.) 

Let op! Uw adres-bestand dient in XLS (Excel) formaat te zijn. 

1. Klik op ‘Leden import’ 

2. Selecteer bij Wat wil je doen?  ‘Leden toevoegen/aanpassen’. 

3. Klik op browse en blader naar uw XLS bestand. 

4. Vul bij tabnaam de naam van het tabblad in waar de gegevens staan. Deze vindt u onderaan 

de pagina. (Dit zal meestal ‘Blad1’ of ‘Sheet1’ zijn.) 

 

 
 

5. Selecteer in welke kolom de e-mailadressen staan. 

6. Optioneel kunt u aangeven in welke kolom de naam staat. 

7. Vink aan in welke groep(en) de adressen geïmporteerd dienen te worden. 

8. Klik op ‘Verwerk wijzigingen’ 

9. Let op! Dit kan afhankelijk van de grootte van het bestand enkele minuten duren. Wacht tot 

de import succesvol is verlopen. 

Op dezelfde manier kunt u ook er voor kiezen om een lijst met e-mail adressen op non-actief te 

zetten of te verwijderen. 


