Beste Relatie,

Dear Reader,

Met de Negeso Newsflash informeren wij onze
relaties over nieuwe ontwikkelingen. In deze
nieuwsbrief informeren wij u graag over de OPTA,
de nieuwe ReadSpeak Module en de nieuwe
LinkedIn Connector.

With the Negeso Newsflash we inform our relations
of new developments. In this newsletter we would
like to inform you on the OPTA, the new ReadSpeak
Module and the new LinkedIn Connector.

OPTA TELECOMWET
Met de Message Push / Nieuwsbrief Module van
Negeso W/CMS kunt u e-mail nieuwsbrieven
versturen. Houdt u hierbij rekening met de
Telecommunicatiewet.

With the Message Push / Newsletter Module of
Negeso W/CMS, you are able to send e-mail
newsletters. When doing so, we advice you to
adhere to the telecommunications law.

Volgens
de
Telecommunicatiewet
http://www.spamvrij.nl/docs/wetgeving-tw.php
moet u in de email geldige contactgegevens
opnemen waar de ontvanger zich kan uitschrijven.
Dit kunt u eenvoudig doen door in de nieuwsbrief
een tekst op te nemen als:

According to the Dutch Telecommunicatiewet
http://www.spamvrij.nl/docs/wetgeving-tw.php
you must provide valid contact data in the e-mail
that the recepient can use to unsubscribe. You can
do this by simply adding the following text to your
newsletter:

Wilt u zich uitschrijven, stuur dan een email aan
<EMAIL ADRES> of schrijf u uit op
<WWW.WEBSITE.NL >.

You can unsubscribe by sending an e-mail to
<EMAIL ADDRESS> or unsubscribe on
<WWW.WEBSITE.COM>.

De OPTA handhaaft deze wet en kan een boete The OPTA enforces this law and may sanction up to
opleggen van maximaal €450.000 of 10% van uw a maximum of €450.000 or 10% of your yearly
jaaromzet!
turnover!

NIEUWE READSPEAK MODULE
Met de nieuwe ReadSpeak Module van Negeso With the new ReadSpeak Module of Negeso
W/CMS 3.0 krijgt uw website bezoeker de W/CMS 3.0, your website’s visitors will be able to
mogelijkheid om de pagina te laten voorlezen.
have the page read out.
Een voorbeeld van een klantenwebsite waar de An example is one of our customer’s website
ReadSpeak Module is geïmplementeerd is http://www.vasculitis, on which the ReadSpeak
http://www.vasculitis.nl/.
Module has been implemented
U kunt ook uw website laten maken met de

ReadSpeak
module,
lees
http://www.negesocms.nl/website_maken_nl.html.

meer

op

NIEUWE LINKEDIN CONNECTOR VOOR NIEUWS MODULE
Met de nieuwe LinkedIn Connector uitbreiding op
de News Pull / Nieuws Module kunt u nieuwsberichten van uw website automatisch doorsturen
naar uw LinkedIn pagina, zonder dat u daar hoeft
in te loggen. U heeft hiervoor uiteraard een
LinkedIn profiel nodig. U hoeft de toegangscodes
slechts éénmaal in te stellen in het CMS. Andere
connectoren zijn beschikbaar voor Twitter en
Facebook.

With the new LinkedIn Connector expansion to the
News Pull Module you will be able to publish news
articles from your website to your LinkedIn page,
without having to login there. You need a LinkedIn
profile. You only need to set the access codes once
in the CMS. There are also connectors available for
Twitter and Facebook.

Met vriendelijke groet,

Best regards,

Negeso W/CMS

Negeso W/CMS

support@negeso.com
+31.30 8080203
www.negeso-cms.nl
Negeso and SiteMentrix are brands of ICT
Waterproof B.V.
Op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en
overeenkomsten zijn onze algemene
voorwaarden van toepassing. Alle prijzen zijn in
Euros en exclusief BTW.

support@negeso.com
+31.30 8080203
www.negeso-cms.com
Negeso and SiteMentrix are brands of ICT
Waterproof B.V.
Our terms and conditions apply to all offers,
agreements and legal relationships. All prices are in
Euros and exclude VAT.

Kijk naar onze Hoe kan ik ... Youtube filmpjes!

Watch our new HowTo Youtube movies!

Wilt u zich uitschrijven, stuur dan een email aan
support@negeso.com.

You can unsubscribe by sending an e-mail to
support@negeso.com.

