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Logga in i Extranet-tjänsten

Användarnamnet (käyttäjätunnus) är vanligen din egen e-postadress.
Lösenordet (salasana) har du fått tidigare i ett separat e-postmeddelande.
Om du har glömt det, kan du skapa ett nytt lösenord med funktionen ”Unohtuiko salasana?” (Har du
glömt lösenordet?)
Om du har problem med att logga in, kontakta administratören för extranet i ditt eget företag eller
Posten kundtjänst för företagare +358 200 77000.
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Skapa namn på marknadsföringsutdelningen
• Klicka på ”Markkinointijakelut” (Marknadsföringsutdelningar) i den övre kanten av sidan.

•

•
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Du kan ge reklamutdelningen ett eget namn under ”Markkinointijakelut” (Marknadsföringsutdelningar) i den
vänstra kanten av sidan genom att klicka på länken ”Lisää uusi jakelu” (Lägg till ny utdelning)
.

Skriv namnet på marknadsföringsutdelningen i fönstret för grunduppgifter (Perustiedot) som öppnas. Dessutom kan du skriva in
din egen identifieringsuppgift i fältet ”Infokoodi” (Infokod) och den kod som används i faktureringen i fältet ”Käyttötunnus”
(Användningskod) (om du har kommit överens med Postis försäljning om användningen av en sådan). Klicka slutligen på
”Tallenna” (Spara).
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Ändring av grunduppgifterna för marknadsföringsutdelningen och
angivande av kontaktuppgifter
• De uppgifter du angett syns på den nya sidan ”Perustiedot” (Grunduppgifter), som har det namn du givit.
Dessutom kommer den reklamutdelning som du just lade till fram i menyn på den vänstra kanten av sidan.
Klicka på länken ”Muokkaa” (Redigera) för att ändra grunduppgifterna om reklamutdelningen (namn, infokod,
användningskod).

•
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Det är bra om ditt företags kontaktperson anges för varje marknadsföringsutdelning så att vi kan ta kontakt.
På sidan
”Perustiedot” (Grunduppgifter) under ”Asiakkaan yhteystiedot” (Kundens kontaktuppgifter) kan du lägga till
uppgifter om företagets kontaktperson för reklamutdelning genom att välja personen i listrutan och klicka
på ”Tallenna” (Spara).
OM personens namn inte finns på listan, kan du lägga till namnet genom att klicka på ”Muokkaa
yhteystietoja asiakkaan perustietosivulla” (Ändra kontaktuppgifter på sidan med kundens grunduppgifter).
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Inled beställning av marknadsföringsutdelning
• Beställningen av marknadsföringsutdelning inleds på sidan ”Perustiedot” (Grunduppgifter) under
”Ennakkotiedot” (Förhandsuppgifter) genom att klicka på länken ”Uudet ennakkotiedot” (Nya
förhandsuppgifter).

•

Därefter tillfrågas du om det är säkert att du vill inleda beställningen av reklamutdelning.
Klicka på ”Hyväksy” (Godkänn) för att komma vidare. Genom att klicka på ”Peruuta” (Avbryt)
kommer du tillbaka till sidan ”Perustiedot” (Grunduppgifter).

•

Därefter öppnas sidan ”Ennakkotiedot” (Förhandsuppgifter), där du ska ange de uppgifter om din
kommande marknadsföringsutdelning som behövs för att beställa utdelningen.
Den aktuella förhandsuppgiften kommer också fram på första sidan för din namngivna reklamutdelning
under ”Ennakkotiedot” (Förhandsuppgifter). Genom att klicka på länken ”Ennakkotiedot”
(Förhandsuppgifter) kan du också ange de uppgifter som behövs för beställningen.

•
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Beställning;
tidsperiod och val av tillgänglig utdelningsprodukt
• Du har gått till sidan ”Ennakkotiedot” (Förhandsuppgifter), där du kan ange förhandsuppgifter i
anslutning till beställningen av försändelseutdelningen.
Klicka på ”Muokkaa” (Redigera) i den övre delen av sidan för att välja tidsperiod och tillgänglig
produkt.

•

Välj tidsperiod för planeringsperioden (startdatum dagens datum och önskat slutdatum).
Under ”Jakelupalvelu” (Utdelningstjänst) klicka i listrutan på ”Valitse yksi” (Välj en).
Klicka på ”Hyväksy” (Godkänn), för att godkänna ditt val. Genom att klicka på ”Peruuta” (Avbryt)
kommer du tillbaka till sidan ”Ennakkotiedot” (Förhandsuppgifter).

•

OBS! Ändringar av oadresserade produkter träder i kraft 1.3.2015. Om din försändelse ska delas ut efter det
datumet, välj att planeringsperioden börjar 1.3.2015.
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Beställning;
Angivande av försändelsens dimensioner
• Du kan ange mått och vikt på din försändelse på sidan ”Ennakkotiedot” (Förhandsuppgifter)
under ”Mitat” (Mått) genom att klicka på länken ”Muokkaa tietoja” (Ändra uppgifter).

•

Under Mitat (Mått) efterfrågas försändelsens längd, bredd och tjocklek samt enhetsvikten.
Måtten och vikten är obligatoriska uppgifter vid beställning, eftersom de kan påverka
tillgången till den utdelningskapacitet som finns för varje tjänst.
Du kan ändra de angivna uppgifterna senare, om försändelsens mått eller vikt ändras efter
beställningen.

•

Klicka på ”Hyväksy” (Godkänn), för att godkänna ditt val. Genom att klicka på ”Peruuta” (Avbryt)
kommer du tillbaka till sidan ”Ennakkotiedot” (Förhandsuppgifter).
En godkänd åtgärd ändrar uppgifternas status till OK.
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Beställning;
Angivande av antalet utdelningsgånger för
marknadsföringsutdelningen
•

Hur många gånger marknadsföringsutdelningen ska ske kan du ange på sidan ”Ennakkotiedot”
(Förhandsuppgifter) under ”Jakelukerrat” (Utdelningsgånger) genom att klicka på länken ”Ilmoita jakelukerrat”
(Meddela antalet utdelningsgånger) (en eller flera gånger). Bakom länken ”Tarkastele jakelukertoja” (Kontrollera
utdelningsgånger) kan du kontrollera datumen för utdelningen efter att du angett dem.

•

Antalet utdelningsgånger (en eller flera) anger du genom att klicka på önskat datum i kalendern. Kalendern
visar de tillåtna utdelningsdagarna för den valda produkten.

•

Om du eventuellt sänder flera lika stora försändelser på olika dagar, kan du enkelt ange utdelningsdagar med hjälp
av regelgeneratorn. Det enda du behöver göra är att ange en regel med hjälp av vilken systemet fyller i kalendern
för din räkning. Genom att klicka på ”Seuraava” (Följande) får du fram de färdigt ifyllda dagarna. Slutligen ska du
bara kontrollera de förhandsifyllda uppgifterna och godkänna genom att klicka på ”Tallenna” (Spara).

•

Efter att du sparat antalet utdelningsgånger kommer ett fönster fram på skärmen. I fönstret kan du ange
infokod (Infokoodi) om du vill använda en sådan och användningskod (Käyttötunnus), om du har kommit
överens om att använda en sådan i faktureringen. Du kan också lämna fälten tomma.
•
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Klicka slutligen på ”Hyväksy” (Godkänn).
En godkänd åtgärd ändrar uppgifternas status till OK.

Beställning;
Angivande av utdelningsområdet på postnummernivå
•

Angivande av utdelningsområdet görs på sidan ”Ennakkotiedot” (Förhandsuppgifter) under ”Postinumerojakauma”
(Postnummerfördelning) genom att i systemet ange det antal som ska delas ut på postnummernivå.
Genom att klicka på länken ”Muokkaa” (Ändra) kan du börja ange uppgifterna. Genom att klicka på länken ”Lisää uusi
jakauma” (Lägg till ny fördelning) i det fönster som öppnas kan du ange de postnummer som utdelningen gäller.

•

Därefter måste du välja innehållet i den importerade filen genom att klicka på lådan med det alternativ du väljer för
de importerade uppgifterna.

•

Det källmaterial som du vill använda för att importera uppgifter till systemet måste vara i en viss form, för att importen
ska lyckas och uppgifterna vara korrekta. Bakom länken ”Näytä ohjeet” (Visa instruktioner) i den övre kanten av sidan
hittar du instruktioner om materialets innehåll.

•

Genom att klicka på browse kan du söka efter den fil du ska sända bland dina egna filer.
Efter att du valt fil klicka på ”Seuraava” (Nästa). Efter detta får du se innehållet i den fil du skickat i vyn för
förhandsgranskning. Klicka på den cell i tabellen där postnumren börjar och på samma rad i kolumnen
Kappalemäärä (Antal). Gå vidare genom att klicka på ”Seuraava” (Följande).

•

Slutligen får du se innehållet i det importerade materialet, dvs. antalet postnummer som hittades, samt det
sammanlagda antalet som ska delas ut på de olika postnumren. Här kan du också ändra filens namn.
Klicka slutligen på ”Hyväksy” (Godkänn). En godkänd åtgärd ändrar uppgifternas status till OK.
Genom att klicka på ”Keskeytä” (Avbryt) kommer du tillbaks till den sida där du sände filen.
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Beställning;
Val av postningshus
• Du kan välja postningshus för din försändelse på sidan ”Ennakkotiedot” (Förhandsuppgifter)
under ”Postittajan valinta” (Val av postningshus) genom att klicka på länken ”Muokkaa tietoja”
(Ändra uppgifter). Du kan också välja flera postningshus eller ange uppgifter om postningshuset
senare, ifall du ännu inte vet vilket postningshus du ska använda.

•

Genom att klicka på menyn i det övre högra hörnet i fönstret, får du fram en listruta av alternativ;
”Ei vielä tietoa/useita postittajia” (Vet inte ännu/flera postningshus), när du inte ännu vet vilket
postningshus du ska välja eller ifall det finns flera postningshus
”Postittajan asiakasnumero ja nimi” (Postningshusets kundnummer och namn), om du redan
tidigare har använt ett postningshus.
Genom att välja ”Lisää uusi...” (Lägg till ett nytt...) får du fram en sökruta, med hjälp av vilken du
kan söka efter ett postningshus. I sökrutan ska du skriva minst tre bokstäver i kundens namn eller
tre siffror i postningshusets kundnummer hos Itella.

•

Klicka slutligen på ”Tallenna” (Spara) för att spara ditt val. Åtgärden ändrar uppgifternas status till OK.
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Beställning;
Angivande av faktureringsadress och kontroll av
beställningens pris
• Du kan välja faktureringsadress för beställningen på sidan ”Ennakkotiedot” (Förhandsuppgifter)
under ”Laskutustiedot” (Faktureringsuppgifter) genom att klicka på länken ”Valitse osoite” (Välj
adress).

Kontroll av beställningens pris
•
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Du kan kontrollera listpriset för ditt leveransparti i prisräknaren (hintalaskuri), som du
kommer till via länken i sidans övre kant.
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Beställning;
Beställningsbekräftelse
•

Din utdelningsbeställning ska ännu bekräftas genom att klicka på länken ”Olen ilmoittanut kaikki
tiedot” (Jag har angett alla uppgifter) i den nedre kanten av sidan ”Ennakkotiedot”
(Förhandsuppgifter). Efter bekräftelsen överförs uppgifterna till postningshuset för behandling, om
du har angett ett postningshus.
Bekräftelseknappen är grå om någon uppgift på sidan ”Ennakkotiedot” (Förhandsuppgifter) har
statusen ”Täydennä tiedot” (Komplettera uppgifterna) (syns som röd).

•
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Slutligen får du en bekräftelse på att du har angett korrekta uppgifter för den utdelning du beställt.
Genom att klicka på ”Hyväksy” (Godkänn) bekräftar du din beställning och gör en bokning i
bokningssystemet för marknadsföringsförsändelser.
Utdelningens pris bestäms utifrån priset på bokningsdagen.
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Beställning;
Eventuella meddelanden om en misslyckad bokning

• Om det uppstår ett hinder för din beställning, dvs. om utdelningen inte kan genomföras på det
sätt du önskar, får du ett meddelande om detta på skärmen.
• I meddelandet får du veta vad det är som inte kan genomföras på planerat sätt och orsaken till
detta.
• Vi strävar efter att ange fortsatta åtgärder.
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