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sisältö
• Yleiset muutokset, sivut
•

Lähetyslistojen luonti muuttuu, nyt kaikille palveluille avataan lähetyslistat avoimeen tilaan

•

Yksiköintiohje, yksikkölaput ja kimppulaput

• Vuoden 2016 palvelujen tilaaminen, sivut
•

Lehtien ennakkotietojen ilmoittamisen voi aloittaa 15.10

•

Kotisuora ja Kotisuora Premium jakelun tilauksien ilmoittamisen voi aloittaa 20.10.

• Kotisuora ja Kotisuora Premium palvelujen muutokset, sivut
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•

Kotisuora ja Kotisuora Premium palvelun hintatiedot näkyviin jo tilaamisen teko hetkellä

•

Kotisuora Premium palveluun voi nyt liittää kohdentamisen ja 01 nopeuden jo tilausvaiheessa

•

Kotisuora palvelun yhteydessä lisäkappaleet ja eri sisältöiset versiot

•

Ylimääräisten postinumeroiden peruuttaminen

•

Markkinointijakelut välilehden kautta tilaaminen 88-asiakasnumerolla

•

Talousmäärien päivittäminen tilaushetken jälkeen
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Yleiset muutokset
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Lähetyslistojen luonti toiminto muuttuu
•

Jokaiselle lähetyserälle luodaan automaattisesti lähetyslistat avoimeen tilaan 60 päivää ennen postiinjättöpäivää

•

Luotuihin listoihin voi tehdä muutoksia PTP:llä listan sulkemis ajankohtaan saakka

•

Jos sinulla oli jo käytössä itse tehtyjä listan luomissääntöjä, niin ne kohdistuvat jatkossa listan sulkemiseen

•

Lähetyslistat suljetaan PTP:llä automaattisesti postiinjättöpäivänä kello 17:00, jos sitä ei ole siihen mennessä
muutettu ”valmis-tilaan” asiakkaan toimesta.
•

Tai voit sen itse sulkea ”Merkitse valmiiksi” nappia painamalla

•

Tai muuttamalla tuota automaattisen generoinnin oletusta aikaisemmaksi, muutos tehdään ”Muokkaa” –
linkin kautta antamalla uusi arvo kohtaan ”työpöytä sulkee listan…”

Huomioi ! Lehtierät jotka tulevat Lajittelupalvelun kautta ei luoda lähetyslistoja PTP:n kautta
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Yksikkö- ja kimppulaput pääsee tulostamaan PTP:ltä valmis-tilassa oleville lähetyserille
Eli kun listan numero on näkyvissä…
Päivitä yksiköintiohje – nappia sivun alareunassa
Lisää tarvittaessa tietoja yksikkö- ja kimppulapuille
muokkaa linkin kautta

Paina sivun yläreunassa ”Merkitse valmiiksi”- nappia, listojen generointi tapahtuu 15 min välein
Ja kun generointi on tehty sivun alareunaan ilmestyy linkit
A) Yksiköintiohjeeseen B) yksikkökaput c) kimppulaput (ei Kotisuora tuotteelle)
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Vuoden 2016
palvelujen tilaaminen
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Vuoden 2016 ennakkotietojen antamisen voi aloittaa
•

Lehden perustiedot-sivulta löytyy Tulevat suunnittelujaksot –kohdassa löydät linkin ”Uudet ennakkotiedot”,
klikkaamalla linkkiä pääset sivulla jolla ennakkotietojen ilmoittaminen tehdään.

•

Osa kohdista on jo täytetty valmiiksi, jos lehdelläsi on tälle vuodelle voimassaolevat ennakkotiedot ja
postitussuunnitelma

•

Ennakkotiedot vuoden 2016 osalta tulee ilmoittaa kahdeksan (8) viikkoa ennen lehden ensimmäisen numeron
ilmestymistä.

Jos tuossa Tulevat suunnittelujaksot - kohdasta ei löydy Uudet ennakkotiedot –linkkiä, niin ole yhteydessä Postin
yritysasiakaspalveluun (puh:0200 77000 (+358 200 77000) yritysasiakaspalvelu@posti.com) tai omaan Postin
myyjääsi.
Huomioi, että Kotisuora Premium palvelun osalta tilauksien teko alkaa vasta 20.10., jolloin aukeaa kalenteri josta
voit valita omat jakelupäiväsi.
Tilaukseen liittyvät muut kohdat kuten postinumerotiedot voit toki laittaa PTP:lle jo 15.10. alkaen
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Vuoden 2016 tilauksien tekemisen voi aloittaa 20.10.
Kuinka pääset tilaamisen alkuun …
Klikkaa kohtaa ”lisää uusi jakelu”, niin pääset perustietokohtaan.
Annat jakelulle nimen ja valitset suunnittelukauden ( 2015 tai 2016)

Ennakkotiedot kohdasta löydät vuoden 2016 kohdalta ”uudet ennakkotiedot” jota klikkaamalla pääset tilaamaan jakelut
ensi vuodelle
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Kotisuora ja Kotisuora
Premium palvelujen
muutokset
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Kotisuora tai Kotisuora Premium palvelun listahinnat näytetään jo ennakkotilausta tehdessä sivun oikeassa
yläreunassa
Samassa kohdassa on myös linkki hintalaskuriin, joka löytyy Posti.fi - sivuilta

Näytettävä hinta koskee lähettämiesi eri erien ensimmäistä lähetyserää ja hintaan on laskettu mukaan kaikki
tilaushetkellä tekemäsi valintojen mukaiset palvelut ja niiden hinnat.
Seuraavat lähetyserät ovat mahdollisesti halvempia. Tällä sivulla näytettävä hinta ei ole laskutettava hinta, varsinkaan
jos teet tilaukseen kohdistuvia muutoksia ennakkotilauksen jälkeen.
Hintalaskurin avulla voit kokeilla miten erilaiset muutokset lähetyserän sisältöön vaikuttavat jakelun hintaan
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Kotisuora Premium palvelulle kohdentaminen jo tilausvaiheessa
•

Premium – palveluun voi liittää jakelun kohdentamisen jo ennakkotilaus vaiheessa

•

Valinnan perusteella PTP hakee kohderyhmälle kuuluvan kappalemäärän per postinumero

•

Lisämaksullisessa kohderyhmässä, kohdennus maksu näytetään ennakkotilaussivulla

Lähetyserä näkymälläà ”Muokkaa muita lisäpalveluja” kohdassa ”Muokkaa” linkin kautta voit
Muuttaa jo annettua kohderyhmää
Poisto tarkoittaa, että kohderyhmä pitää muuttaa oletusarvoksi eli sallitut taloudet
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Kotisuora Premium palvelu, 01-nopeuden lisääminen jo tilausvaiheessa
•

Premium – palveluun voi liittää 01 nopeuden jo ennakkotilaus vaiheessa

•

Samalla voi antaa myös infokoodin ja käyttötunnuksen

•

HUOM ! 01-nopeus edellyttää myös 01 nopeuden mukaista yksiköintiä ja postiinjättö paikkaa
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Kotisuora palvelun yhteydessä suositellaan lisäkappaleiden liittämistä mukaan
Suosituksena on, että nippujakeluun tuleville lähetyksille laitetaan mukaan lisäkappaleita, joiden avulla varmistetaan että
jokaiselle vastaanottajalle riittää jaettavia lähetyksiä.
Lisäkappaleiden määrä näkyy ennakkotilauksen yhteydessä harmaana ja kun laitetaan ruksi ” Lisäkappaleet tilaukselle”
– kohtaan, niin tiedot tulevat selkeästi näkyviin ja lisäkappaleille tulostuu myös oma yksikkölappu

Lähetyserän tiedoissa voi vielä ottaa lisäkappaleet käyttöön tai poistaa käytöstä
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Kotisuora palvelun eri sisältöisten versioiden merkitseminen ( ns. kauppiastiedot)
Versiointi tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että jaettava lähetys on jokaisessa erässä saman kokoinen, muotoinen ja
painoinen, mutta lähetyksen teksti sisältö on erilainen.
Näissä tapauksissa tulee jo viimeistään postitussuunnitelman tekovaiheessa kertoa mille postinumerolle tulee jakaa
minkäkin sisältöinen lähetys, eli antaa toisistaan eroava versiotieto per postinumero.
Versiotiedot kerrotaan postinumerotietojen tuonnin yhteydessä valitsemalla ”Postinumerot (versioitu) kohta

Tuotujen eri versioiden jaettavat kappalemäärät näkyvät versioittain suunnitelma sivuilla sekä lähetyserän tiedoissa
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Ylimääräisten postinumeroiden peruuttaminen ( Kotisuora ja Kotisuora Premium palvelut)
Järjestelmä ilmoittaa sähköpostilla jakelun tilaajalle jos postitusuunnitelma vaiheessa on jäänyt joitakin postinumeroita
ilmoittamatta tai että postittaja on ilmoittanut eri postinumerot kuin mitä ennakkotiedoissa on kerrottu.
Sähköpostiviestissä on linkki joka ohjaa tilauksen ennakkotiedot sivulle. Sivulla voit sitten tehdä mahdollisten
ylimääräisten postinumeroiden perumisen.
Jos jakelun pitikin ulottua näille alueille, tarvitsee tehdä uusi postitussuunnitelma johon nämä numerot kuuluvat.
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Markkinointijakelut välilehden kautta tilaaminen 88-asiakasnumerolla
Nyt voi Kotisuora ja Kotisuora Premium palvelua tilata lehtiasiakasnumerolla (88xxxx) myös Markkinoinjakelut –
välilehden kautta.
Tämä mahdollistaa palvelun tilaamisen myös päivälle jolloin itse lehti ei ilmesty.
Uuden markkinointijakelun perustietojen antamisen yhteydessä valitaan luettelosta mille lehdelle (asiakasnumerolle)
palvelu tilataan.
Tämä valinta muodostaa tilaukselle asiakkaaksi valitun lehden sekä siihen liittyvät laskutusosoitteet
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Talousmäärien päivittäminen tilaushetken jälkeen

Postinumero kohtaista jaettavaa kappalemäärätie tietoa päivitetään noin 4 kertaa vuodessa
Lähetyserä näytölle ilmestyy ” Päivitä talousmäärien lukumäära” – linkki kun uusin päivitys on tehty
Linkkiä Klikkaamalla saat näkyviin vertailun (tilaus hetken tiedot ja uuden päivityksen tiedot)
Kun haluat päivittää tiedot:
Ruksi kohtaan ” Valitse päivitys”
Valitse joko tämä lähetyserä / useampi lähetyserä
Ja paina ”Tallenna”
Toimenpide muuttaa lähetyserillesi tuoreimmat tiedot

”Peruuta” nappi pitää tilauksen kpl määrän entisenä
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Lisätietoja
Postin yritysasiakaspalvelu
puh:0200 77000 (+358 200 77000)
yritysasiakaspalvelu@posti.com
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