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Mailjet og ”On behalf of” 
 

De, der sender spam-mails ud bliver stadigt dygtigere, og det sætter derfor også konstant et krav om at 
udvikle tiltag for at undgå spam. Derfor anvender de store mailudbydere og tjenester som Mailjet og 
Mailchimp, Apsis m.m. også de nyeste tiltag for at sikre, at mails, der bliver sendt fra dem, ikke bliver 
kategoriseret som spam m.m.  

Udfordringen kommer især idet, at det ikke er kundens egne e-mail-servere, der benyttes, når de 
sender e-mail fra webCRM og andre tjenester, og derfor benyttes forskellige forholdsregler som blandt 
andet, at der, som med Mailjet-integrationen, står ”on behalf of” hos modtageren.  

I er meget velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål til nedenstående. Og såfremt I vælger en af 
nedenstående muligheder, der også involverer arbejde fra os, så vil vi anbefale, at I kontakter os inden.  

Der er følgende muligheder i forhold til udsendelse af mails:  

 

1. Via Mailjet med “on behalf of” 

 Dette er den anbefalede metode, som langt de fleste af vores kunder benytter.  

Vi sender e-mails via Mailjet, hvor vi sammen med Mailjet så klarer det hele for jer. I skal blot 
aktivere det og så sende jeres e-mail. Udover, at I får alle statistikmulighederne, som Mailjet 
tilbyder, så er det også Mailjet’s dygtige team af medarbejdere, der håndterer det, hvis der skulle 
opstå problemer med spam klager eller lignende.  

”On behalf of” vil blive vist i forbindelse med afsenderen på de modtagne e-mails. Andre 
udbydere så som Mailchimp gør noget tilsvarende, der dog ofte ser mere kryptisk ud end vores 
løsning. Eksempel fra webCRM + Mailjet:  

 

2. Via Mailjet, men uden “on behalf of”  

 Det koster 2500 kr. som engangsbeløb for denne løsning.  

Her opnås samme fordele som ved løsning 1, men uden at ”on behalf of” optræder i den 
modtagne e-mail. I skal selv sørge for at opsætte og evt. vedligeholde SPF records og DKIM-
opsætning på jeres e-mail domænes DNS server.  

Det er en ulempe ved denne løsning, at I dels selv skal sørge for nogle tekniske opsætninger og 
dels, at vi også skal udføre en del ekstra opsætning Der er desværre ingen vej uden om, at I selv 
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skal håndtere (godkende og bestille) sidds opsætninger. Vi kan ikke gøre det – for så kunne 
spammere også bare gøre det.  

 a) I skal opsætte SPF så det inkluderer spf.webcrm.com og verificere dette  

 b) For at kunne verificere I er ejere af domænet skal der nu placeres en tom tekst fil i roden på 
jeres webserver. Fil navnet vil blive genereret af Mailjet og vil modtage dette via mail fra os. 
Såfremt det ikke er muligt at placere en fil i roden på web-serveren kan der også oprettes en 
ny DNS record. 

 c) Vi skal derefter tilsende jer en speciel DKIM-nøgle  

 d) I skal oprette en txt record i jeres DNS for e-mail-domænet til DKIM  

I skal selv kunne forstå og håndtere a), b) og d). Vi kan desværre ikke assistere med den praktiske 
side af dette. I skal melde til os når a), b) og d) er gennemført. Så skal vi opdatere noget i både 
Mailjet og vores administrationssystem, og så kan I slippe for ”on behalf of”.  

 Opsætningen kræver en del arbejde, og som nævnt koster det 2500 kr. 

Afhængig af jeres SPF og DKIM records kan der desuden være den udfordring med denne 
løsning, at I selv er ansvarlig for at klare spam-filtrene, og for at beskytte sit domænes 
“reputation” (hvis en modtager markerer mailen som spam vil det påvirke maildomænet generelt 
 dette giver dårligt omdømme/reputation).  

 

3. Via egen SMTP server – uden Mailjet og uden ”on behalf of”  

 Det koster 1000 kr. som engangsbeløb for denne løsning.  

Vi sender alle jeres e-mail fra webCRM gennem jeres egen SMTP-server. Så undgås ”on behalf of”.  

Den store ulempe er her, at alle Mailjet-funktionerne så forsvinder, og det samme gør skedulleret 
afsendelse af e-mail. I har desuden selv har ansvaret 100% for at klare spam-filtrene, og for at 
beskytte jeres domænes “reputation” (hvis en modtager markerer mailen som spam vil det 
påvirke maildomænet generelt, hvilket giver dårligt omdømme/reputation for jeres e-mail 
domæne. Få virksomheder har reelt tilstrækkelig ekspertise in-house til at gøre dette. Specielt 
hvis udsendelser fra webCRM også omfatter nyhedsbreve.  

Til denne metode skal I oplyse os om e-mail-serverens IP/domæne, portnummer, brugernavn og 
kodeord, samt om der skal benyttes TLS eller ej. Vi kan så konfigurere dette mod et gebyr på 1000 
kr. 

Såfremt jeres SMTP server kun er tilgængelig for bestemte IP-adresser skal der åbnes for 
følgende IP-adresse: 89.188.84.106 

       

4. Via webCRM’s servere uden Mailjet og uden ”on behalf of”  

 Vi sender alle e-mails gennem webCRM’s SMTP-server. I slipper for ”on behalf of”.  
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I bør opsætte SPF til at omfatte spf.webcrm.com. Kun dermed kan denne metode opnå en 
acceptabel leveringssikkerhed.  

Den store ulempe er her, at alle Mailjet statistik-funktioner forsvinder. Det samme gør skedulleret 
afsendelse af e-mail. 

 

Alle priser er eksklusiv moms.  

 


