
Aprovação de envio
Veja como controlar o que pode ser enviado, 
através de uma interface simples e objetiva.

Apresentação

Esta apresentação, demonstra o recurso de aprovação 
de envios, que é muito útil quando você tem vários co-
laboradores trabalhando em suas campanhas de e-mail 
e precisa ter um controle preciso do que está aconte-
cendo.
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Como o sistema de aprovação funciona?

A partir desta funcionalidade, é possível limitar um determinado usuário ou equipe a reali-
zarem envios exigindo a aprovação total ou parcial de pessoas específicas. Tudo isso, com 
diversas possibilidades de filtragem e personalização definidas por você!
Para definir se um envio passará pela aprovação ou não, é necessário cadastrar regras.  
 
A seguir, iremos lhe guiar para que você crie sua primeira regra de Aprovação de Envio. 
 
Acesse o menu: 1) Configurações -> 2) Envio -> 3) Aprovação de Envio. 
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Após, clique em “Nova regra de aprovação”, o usuário terá disponível os campos descritos 
abaixo: 
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Veja o que significa cada campo: 
 
1) Título: Insira um nome para a sua regra; 

2) Prioridade: (Mínima/máxima) define qual a prioridade dessa regra dentre todas as regras; 

3) Domínio: Só envios que utilizarem o domínio informado devem passar pela aprovação (não 
obrigatório); 

4) Equipe: Apenas envios realizados pela equipe selecionada devem passar pela aprovação, 
ideal para casos em que uma equipe ainda está em treinamento, por exemplo (não obrigató-
rio); 

5) Usuário: Apenas envios realizados pelo usuário selecionado devem passar pela aprovação 
do conteúdo, ideal para casos de usuário em treinamento, por exemplo (não obrigatório); 

6) Lista: Regra só será aplicada se envio for para a lista selecionada (não obrigatório); 
 
7) Campanha: Envios da campanha selecionada deverão passar por aprovação (não obrigató-
rio); 

8) Mínimo de contatos: Aqui você poderá definir que só envios que ultrapassarem uma quan-
tidade específica de contatos devem passar pela aprovação (não obrigatório); 

9) Atraso na aprovação: O que devemos fazer caso o período de aprovação ultrapasse a data 
e hora definidas para envio (data de agendamento); 

10) Tempo mínimo de agendamento: Envios que atenderem a regra devem ter no mínimo 
X minutos de antecedência entre a criação e a data de agendamento. Ou seja, se definido 
30 minutos, e o usuário criar o envios as 10:00 ele só poderá agendar o envio para após as 
10:30. 

11)  Modo de aprovação: (Unânime/Parcial)
       - Unânime: Todos os usuários selecionados para aprovação devem realizar a aprovação 
do envio para ser finalizado.
       - Parcial: Apenas alguns dentre os usuários selecionados para aprovação precisam apro-
var o envio para ser finalizado. Nesta seleção, abrirá um novo campo solicitando que você 
indique qual a quantidade mínima de aprovações necessárias. 

12)  Usuário: Lista de usuários que deverão aprovar os envios.
 
Após o cadastramento destas regras, qualquer envio que atenda os critérios selecionados será 
enviado aos usuários que devem aprová-los. Será enviado um e-mail informando que há um 
envio para ser aprovado no Dinamize Mail.
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No caso do usuário que possuir aprovação de envios pendentes, na página inicial do sistema, 
ele terá à disposição o seguinte quadro: 

O usuário também poderá verificar todos os envios com Aprovações Pendentes, no menu  
1) Envios -> 2) Visualizar como -> 3) Aprovações Pendentes, veja abaixo: 
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No caso de haver envios à serem aprovados, os detalhes aparecerão da seguinte maneira: 

O usuário terá acesso aos dados do envio, incluindo a visualização do conteúdo do e-mail.  
 
Na opção “Aprovação” ele poderá definir se aprova ou não o envio, no caso de não aprovação 
ele poderá escrever os motivos para que o usuário responsável do envio consiga corrigi-los. 
 

No caso da não aprovação de um envio, o usuário responsável pela criação do mesmo, terá à 
disposição todos os comentários feitos, conforme a imagem acima.



Treinamentos da Dinamize

Se você ainda tiver dúvidas sobre o uso do Dinamize Mail ou sobre os conteúdos deste ma-
nual,  você pode acessar nosso programa de treinamento on-line e se inscrever nos treina-
mentos disponíveis.  Temos várias datas durante a semana em horários comerciais.  O trei-
namento on-line é baseado em webinar e conta com recursos audiovisuais avançados para 
ajudá-lo e profissionais de suporte treinados no uso avançado das nossas ferramentas.

Acesse http://www.dinamize.com.br/treinamento/ se você estiver 
lendo a versão web deste manual.  
 
Se você estiver usando a versão impressa, leia o qrcode ao lado com 
o seu celular ou tablet, para acessar nossa área de treinamento.

#dicadinamize

Siga a #dicadinamize no facebook, twitter, google + e Instagram e confira nossas dicas e 
artigos semanais sobre e-mail marketing e mídias sociais, que vão lhe ajudar muito na hora 
de criar ações e tomar decisões estratégicas usando nossas ferramentas.

http://www.dinamize.com.br/treinamento/
https://twitter.com/dinamize
https://www.facebook.com/Dinamize
https://plus.google.com/106918868319903258818/posts
https://instagram.com/dinamize/

