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Mailjet, SPF, DKIM og “på vegne av” 
 

 

Spammerne blir stadig mer aggressive, og dette krever sterke metoder for å oppdage og unngå spam-

e-postmeldinger. Dette øker risikoen for at e-postene dine blir feil oppdaget som spam. 

Store ESP (e-postleverandører) som Mailjet og Mailchimp og Apse bruker alle de siste tiltakene for å 

sikre at e-post sendt fra deres servere ikke blir kategorisert som spam, etc. 

På Mailjet er vi sertifisert av Certified Sender Alliance (CSA). Mailjet er også medlem av Signal Spam og 

e-post erfaringsrådet. Alt dette er dedikert til å forbedre leveransen din og gjør oss identifisert som en 

pålitelig ESP. Du kan sjekke CSA-sertifikatet here.  

Når e-post ikke sendes fra kundens egen e-postserver, men i stedet sendes fra andre servere - som 

webCRM-serveren - er det nødvendig å automatisk inkludere en "Sendt på vegne av" melding i e-

postene. Dette er standard praksis av ESPs. For noen automatiske svarbeskjeder (som ute av kontoret) 

kan dette føre til at denne typen automatisk svar blir ignorert og ikke returnert til avsenderen. Alle 

vanlige svar vil bli returnert riktig til avsenderen. 

"På vegne av" vil bli vist i forbindelse med avsenderen av de mottatte e-postene. Andre tilbydere som 

Mailchimp gjør noe lignende, men ofte ser mer kryptisk ut enn vår løsning. 

Her er et eksempel fra webCRM + Mailjet: 

 

Når du sender webCRM-e-post via Mailjet, har vi konfigurert alt for deg. Alt du trenger å gjøre er å 

aktivere integrasjonen til Mailjet, og deretter begynne å sende e-post og nyhetsbrev. På toppen av 

dette vil du ha nytte av Mailjets talentfulle leveringsgruppe som håndterer eventuelle problemer med 

spamklager etc. 

 

 

SPF poster: 

Record webCRM og Mailjet bruker automatisk SPF-poster. Det er ikke obligatorisk å bruke en SPF-post 

for ditt eget e-postdomene og webcrm. Det kan imidlertid marginalt forbedre spampoengene for å 

gjøre det. Viktig: Hvis du bruker SPF-poster, er det viktig at du også inkluderer: spf.webcrm.com 

 

En SPF-post er bare en linje med tekst som er lagt til din DNS-e-post. DNS er der alle Internett-servere 

oppsøker for å finne den riktige IP-adressen til e-postdomener og domener for nettsteder. Din e-

https://certified-senders.org/certificate/?id=463b55700db0b830b184af9c467c65fd
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postleverandør (ISP Internet Service Provider) vil normalt kunne legge til SPF-posten for deg. Hvis du 

har tilgang til å administrere DNS-innstillingene, kan du også gjøre dette selv, men det krever litt teknisk 

kunnskap. Vi vil gjerne legge til SPF-posten for deg, men hvis vi kunne gjøre dette selv, så kan alle 

spammere, og det ville være ubrukelig. Ved presentasjon skal SPF-posten inneholde minst ditt eget 

domene og: spf.webcrm.com 

Hvis du vil unngå "På vegne av meldingen", er det noen tilgjengelige alternativer: 

 

 Via Mailjet og uten “på vegne av” 

 Engangsavgift på 500 EUR. 

 

a) For denne løsningen må du ha ditt eget e-postdomene og tilgang til å konfigurere DNS. Denne 

løsningen krever noe teknisk oppsett. Dessverre er det ingen vei rundt at du må håndtere 

(godkjenne og bestille) disse innstillingene. Vi kan ikke gjøre det - for da kunne spammere 

også gjøre det.   

   Du må konfigurere SPF, så det inkluderer spf.webcrm.com og bekreft at dette er riktig 

konfigurert. 

 b) Du bestiller konfigurasjonen hos webCRM, og du må bekrefte domenerettigheten din, enten 

ved å opprette en DNS-post eller ved å plassere en tom tekstfil (med et gitt navn) i roten til 

webserveren din. 

 c) Du må opprette en spesiell DKIM-nøkkel som må opprettes som en TXT-post i DNS-en 

 

Du må kunne forstå og håndtere a), b) og c). Vi kan ikke hjelpe med den praktiske siden av dette. 

Du må rapportere til oss når a), b) og c) er ferdig. Vær oppmerksom på at det kan ta opptil 24 

timer før innstillingene trer i kraft. Vi vil da konfigurere og verifisere og deretter kan du unngå "på 

vegne av" meldingen. 

 

Vennligst merk: Du bør ta godt vare på å beskytte ditt domenes "rykte". Hvis en mottaker av et av 

nyhetsbrevene markerer e-posten som spam, kan det påvirke e-postdomenet ditt generelt. 

Vennligst merk: Vi kan legge til flere domener, men for domenekvalifiserings grunner kan vi bare 

aktivere domener hvis de også har et nettsted for det samme domenet. For eksempel: 

Website:  www.webcrm.com 

Email:  somename@webcrm.com 

 Ovenstående avgift belastes for hvert domene som er lagt til. 

 Via din egen SMTP-e-postserver - uten Mailjet og uten "på vegne av"  
 

     Engangsavgift på EUR 100. 

http://www.webcrm.com/
mailto:somename@webcrm.com
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Vi sender alle e-postene dine fra webCRM av din egen SMTP-server. Du vil unngå "på vegne av" 

meldingen på denne måten. 

Den største ulempen er at alle Mailjet-funksjoner vil forsvinne, og det gjør også planlagt sending 

av e-post. Du har også 100%  ansvar for å takle spamfiltre, og for å beskytte ditt domenes 

omdømme. Hvis en mottaker av et av nyhetsbrevene markerer e-posten som spam, kan det 

påvirke e-postdomenet ditt generelt, 

Få bedrifter har tilstrekkelig kompetanse internt til å håndtere dette. Spesielt hvis sendinger fra 

webCRM også inneholder nyhetsbrev. 

For å aktivere denne metoden må du informere oss om e-postserverens IP / domene, 

portnummer og eventuelt brukernavn og passord, og om du vil bruke TLS eller ikke. Du må 

kanskje også aktivere serveren vår til å avhenge av dine servere.  

webCRM-servere bruker for tiden den eksterne IP-adressen: 89.188.84.106 

 

3.  Via webCRM-servere uten Mailjet og uten "på vegne av" 

Vi sender alle e-postmeldinger via webCRMs SMTP-server. Du bør sette opp SPF-en for å 

inkludere spf.webcrm.com. Denne metoden kan oppnå en akseptabel leverbarhet - men ikke en 

utmerket en som med Mailjet. 

En stor ulempe er at alle Mailjet-statistikkfunksjonene forsvinner, og det gjør også planlagt sending av 

e-post. 

 


