Planera smidiga utskick
Guide för planering av maskinsorterbara försändelser

Väl planerat är
hälften skickat
Kom ihåg att beakta Postis krav på maskinell hantering när du planerar
en försändelse, till exempel kuvertets utseende. Då går din försändelse
smidigt vidare genom olika skeden och når adressaten i rätt tid och i format.
Du kan skicka reklambrev, kundmeddelanden, inbjudningar, kort och
broschyrer som adresserade marknadsföringsförsändelser. Använd
Priority- eller Economy-brev för att skicka konfidentiella och personliga
meddelanden.

Följande försändelser lämpar sig för maskinell hantering av brev och reklam:

Försändelse

• Ett kuvert, en förpackning eller ett kort vars alla sidor är förslutna
• Rektangulärt format, vi rekommenderar standardstorlekar för kuvert
• Grundfärgen är ljus, eller i fråga om mörka försändelser ska det finnas
det ett ljusare område vid försändelsens kanter och runt adressuppgifterna
• Kuvertet och tryckfärgerna får inte innehålla fluorescerande eller
fosforescerande tillsatsämnen
• Storlek E6 (110 x 156 mm) – B4 (250 x 353 mm)
• Tjocklek C4 1–20 mm, C5 0,2–20 mm
• Vikt högst 1 kg

Adressuppgifter

Adressatens adressuppgifter ska vara tryckta med svart färg
• direkt på det vita adressområdet på försändelsen eller
• på en vit adressetikett som placeras på försändelsens adressområde eller
• på försändelsens innehåll på området för adressfönstret. Obs! Hela adressen
ska vara synlig när försändelsens innehåll rör sig inuti kuvertet.

Innehåll

• Innehållets tjocklek ska vara jämn
• Om försändelsen innehåller hårda eller oböjliga föremål, såsom plastkort,
mynt, gem, nycklar, CD- eller DVD-skivor, fäst dem så att de inte kan röra på
sig inuti kuvertet och söndra försändelsen. Kontrollera hos Posti att sådana
försändelser är maskinellt hanterbara.
• Kuvertet högst 20 mm större är innehållet i längdriktningen och i horisontalled

Maskinell hantering är kostnadseffektivt!

Så här placerar du porto och
försändelseförteckningar
Med dessa anvisningar säkerställer du att ditt brev styrs direkt till adressaten.
Du undviker situationer där sorteringsmaskinen kan tolka avsändaren som
adressat och ditt brev skulle returneras till avsändaren.
1

Avsändarens namn och adress, alternativt på kuvertets klaff

2

Posttekniska beteckningar på höger sida av de ovan nämnda

3

Portobeteckningar

4

Adressområde för adressfält. Om adressatens adressuppgifter
är synliga i kuvertets fönster eller på adressetiketten, kan du
placera andra beteckningar på adressområdet. Undvik dock
siffror, text eller andra adresser som kan tolkas som adressatens
adressuppgifter.

5

Adressfält med adressatens namn och adress

6

Man får inte placera text eller bilder på området. På kuvert
i B5-storlek och mindre kuvert inte heller i nedre kanten.

LOGO

1

40 mm

2

Oy Avsändare Ab

Anders Adressat
Gatuadress 123
00123 POSTANSTALT

6

15 mm

3
NF7 E

5

När du vill planera
ett attraktivt kuvert
kan du använda hela
adressområdet förutom
adressfältet och kanterna.
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Maskinsorterbart reklamkort
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Kontrollera att adressatuppgifterna syns tydligt
på kortet. Nära adressatens adressuppgifter (5)
får inte finnas andra adressliknande anteckningar
som kan förväxlas med adressatens uppgifter.

Utskrivna adressuppgifter
Om adressatens adressuppgifter printas ut direkt
på kuvertet, använd ett vitt eller ljust kuvert
– inga bilder, siffror eller meddelanden (4).

40 mm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex
ea commodo consequat. Duis aute irure dolor
in reprehenderit in voluptate velit esse cillum
dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa
qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
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Adressuppgifter på kuvert med stort fönster
På kuvert med stort fönster syns även
avsändaruppgifterna och eventuellt också
portobeteckningen i fönstret. Vänligen observera att
avsändarens uppgifter får placeras högst 40 mm
från kuvertets övre kant. Då blandas de inte ihop
med adressatens uppgifter.
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Vi rekommenderar att du placerar avsändarens
adressuppgifter på framsidan och företagets
telefonnummer samt besöks- och webbadresser
på avigsidan, till exempel på klaffen.

Adressetikett
När du använder adressetikett kontrollera att
avsändaruppgifterna (1) och adressatuppgifterna
(4) samt posttekniska beteckningar och
portobeteckningar (2, 3) kan urskiljas tydligt från
varandra. Kontrollera också att adressatuppgifterna
är läsbara. Placera inte mönster eller beteckningar
som kan blandas ihop med adressen
i adressfältet (4).
• Etikettens storlek minst A6, dvs. 105 x 148 mm
• Punktstorleken för adressatens uppgifter minst
12 punkter, för avsändarens uppgifter minst
10 punkter
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Kom ihåg kraven på adressfältet och -området
• Vitt eller ljust adressfält
• På fältet omkring adressen ett tomt område på 5 mm
i alla riktningar med samma färg som fältets 		
bakgrundsfärg
• Avsändarens hela adress i fönsterkuvertets adressfönster.
Adressen ska inte kunna röra på sig utanför fönstret

• Adressen placeras i riktning med långsidan på 		
brevförsändelser i C5-storlek och mindre
försändelser, på större försändelser alternativt
även i riktning med kortsidan
• Buntbandet eller limfogen i omslagsplasten får inte
gå över adressfältet

Adressatens adressuppgifter
• Skrivs ut maskinellt
• Höjden på teckenstorlek 2,2–5,5 mm
(punktstorlek minst 12)
• Inte med kursiv eller fet stil
• Tecknen får inte vidröra varandra

• Postanstalt med VERSALER
• För den automatiska avläsningen rekommenderas
ett teckensnitt där t.ex. siffrorna 6, 8 och 9 kan urskiljas
tydligt från varandra

Anteckning av adressatens adress
Adressen kan identifieras automatiskt när adressraderna
är i rätt ordning. Fördela adressuppgifterna på fem rader,
tomma rader kan raderas.

Rad 0:
		
Rad 1:
Rad 2:
		
Rad 3:
		
Rad 4:
		
Rad 5:
Rad 6:

Adressatens övriga uppgifter: titel, kundnummer,
beställningskod eller liknande kundinformation
Adressat
Komplement till adressatens namn: enhet, avdelning,
byrå, handläggare, lägenhets innehavare, c/o osv.
Reservadress: komplement till adressatens namn
eller företagets interna poststyrning
Exakt utdelningsadress: gatuadress eller
postbox, inte båda
Postnummer och ort eller postanstalt
Adressland om inte Finland

Exempel:
1234/54
Företag Abp
Matias Svensson
Utvecklingsenheten
PB 5
00101 HELSINGFORS

1234/54
Företag Abp
Maria Svensson
Fakturering
Företagsgränden 6 A 7
00100 HELSINGFORS

Anders Adressat
Gatuadress 123
00123 POSTANSTALT

Exempel på hur adresskälla anges på en försändelse i
tidningsformat:
Adresskälla: Befolkningsdatasystemet,
Befolkningsregistercentralen
PB 123, 00531 HELSINGFORS
Teknisk dataleverans: Posti Ab,
PB 7, 00011 POSTI
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<< A - Posti Ab <<
Posti Green

Avsändarens adressuppgifter
• Placeras högst 40 mm neråt från kuvertets övre kant,
så att uppgifterna inte kan tolkas som adressatens
uppgifter

• Det räcker med avsändarens namn, adressuppgifterna
kan stå på avigsidan

Så här säkerställer du att din
försändelse är maskinellt hanterbar
•
•
•
•

Försändelsens storlek, innehåll och beteckningarna på kuvertet lämpar sig för maskinell hantering
Adressatens namn- och adressuppgifter är korrekta och rätt stavade
Adressaten uppgifter kan identifieras automatiskt
Avsändar- och adressatuppgifterna samt försändelse- och portobeteckningarna på försändelsen
är antecknade enligt anvisningarna
• Om du trots anvisningarna i guiden är osäker på om din försändelse lämpar sig för maskinell 		
hantering, testa redan i planeringsskedet utseendet hos Postis experter inom maskinell hantering.
Vi rekommenderar detta särskilt när du ska posta ett stort parti.

Mer information
• På adressen www.posti.fi
• På servicenumret 0200 75000 mån–fre kl. 8–18 (lna/msa)
• Foretagskundtjanst@posti.com

