3. NIEUWSBRIEVEN
Technische specificaties
Dedicated e-mailing
Dedicated e-mailing
Specificaties

• De maximale breedte mag maximum 600 pixels zijn voor een correcte weergave in de verschillende mailclients.
• De HTML moet opgemaakt zijn in tabellen en niet in div’s (layers).
• Houd rekening met weergave op mobiele toestellen en voorzie responsieve opmaak.
• De gebruikte CSS moet “inline” zijn.
• CSS voor responsieve weergave moet "embedded" zijn.
• De beelden moeten in de RGB-kleurruimte en op 72 dpi bewaard worden.
Beelden die meegeleverd worden, mogen relatief gelinkt zijn.
Beelden die op de server van de klant staan, moeten absoluut gelinkt zijn.
• Relatieve hyperlinks worden niet toegestaan.
• Voorzie hyperlinks die werken, ook enkele weken nadat de e-mailing uitgestuurd werd.
• Voorzie de <body> tag niet van attributen.
• De lettertypes die mogen gebruikt worden zijn (websafe font list):
- Arial; Helvetica
- Arial Black; Gadget
- Times New Roman; Times
- Courier New; Courier
- Georgia; Times New Roman; Times
- Verdana; Arial; Helvetica
- Geneva; Arial; Helvetica
- Tahoma; Verdana; Arial; Helvetica
• Accenten en speciale karakters moeten als code in de HTML staan.
• Het gebruik van Javascript en Flash is niet toegestaan.
• Bijlagen zijn niet toegestaan.
• Opgelet: Outlook 2007 ondersteunt bepaalde formaten niet meer.
Voor meer info: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa338201.aspx
• Zorg ervoor dat uw code geen fouten bevat en de W3C HTML-richtlijnen respecteert. Om uw HTML-code te testen
kunt u gebruik maken van http://validator.w3.org
• Gebruik ALT-teksttags voor uw beelden.
• Vermijd het gebruik van achtergrondbeelden aangezien de meeste e-mailprogramma’s deze niet weergeven.
Witte tekst op een achtergrondkleur kan hierdoor bijvoorbeeld wegvallen en onleesbaar worden.

! OPGELET, er worden geen animated GIF files meer aanvaard in onze nieuwsbrieven. Outlook 2010 toont enkel het eerste frame en dus niet
de volledige animatie. Voor nieuwsbrieven enkel GIF of JPEG.
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