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Nykyinen kanava Suositeltu vaihtoehto Siirtymisaikataulu

Internet Prinetti (käyttöliittymä) Posti SmartShip käyttöliittymä 3.10.2016

Työasemaprinetti käyttöliitttymä Posti SmartShip käyttöliittymä 3.10.2016

Vakioprinetti (käteismaksulliset palvelut) Posti SmartShip käyttöliittymä Tiedotetaan myöhemmin

Noutotilauspalvelu Posti SmartShip käyttöliittymä 3.10.2016

Rahti Prinetti käyttöliittymä Posti SmartShip käyttöliittymä 3.10.2016

SmartShip (nykyinen) käyttöliittymä Posti SmartShip käyttöliittymä 3.10.2016

Prinetin integraatiorajapinta Posti SmartShip integraatiorajapinta 3.10.2016

SmartShip integraatiorajapinta Posti SmartShip integraatiorajapinta 3.10.2016
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Prinetti ohjelmistoperheen korvaaminen

• Internet Prinetin, Työasemaprinetin, Rahtiprinetin ja Noutotilauspalvelun käyttöliittymää käyttäville asiakkaille uusi 

tilauskanava/käyttöliittymä on ensisijaisesti Posti SmartShip käyttöliittymä.

• Muutokset asiakkaalle:

1. Kuljetusasiakirjojen tulostus ja noutotilausten tilausratkaisu vaihtuvat. 

2. Postitasoinen asiointitunnus, jolla asiakas pääsee kirjautumaan Postin sähköisiin palveluihin.

3. Asiakas voi halutessaan siirtää nykyisessä tilauskanavassa olevat osoitekirjaston uuteen tilauskanavaan 

käyttämällä export/import toimintoja.

4. Asiakkaan lähettämöhenkilökunnan on opeteltava uuden käyttöliittymän käyttö. 

• Muutos on asiakkaalle maksuton, mutta vaatii asiakkaalta ylläkuvattua tekemistä.
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Prinetti ohjelmistoperheen korvaaminen

Verkkokauppa-asiakkaat
• Prinetin integraatiorajapintaa käyttäville asiakkaille on tarjolla uusi integraatiorajapinta.

• Muutokset asiakkaalle:

1. Kuljetusasiakirjojen tulostusrajapinta vaihtuu. 

2. Postitasoinen asiointitunnus, jolla asiakas pääsee kirjautumaan Postin sähköisiin palveluihin.

3. Asiakas rakentaa mahdollisuuden lähettää tilaustiedot verkkokaupastaan Unifaun REST API webservice-

rajapintaan internetin välityksellä.

• Rajapintakuvaus: https://www.unifaunonline.se/rs-docs/

4. Asiakas voi halutessaan siirtää nykyisessä tilauskanavassa olevat osoitekirjaston uuteen tilauskanavaan 

käyttämällä export/import toimintoja. 

• Unifaun laskuttaa integraatioasiakasta 20€/kk. Tämän lisäksi asiakkaalle tulee kuluja uuden integraation 

rakentamisesta.
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Prinetti ohjelmistoperheen korvaaminen

Työasemaprinetti integraatioasiakkaat
• Prinetin integraatiorajapintaa käyttäville asiakkaille on tarjolla uusi integraatiorajapinta.

• Muutokset asiakkaalle:

1. Kuljetusasiakirjojen tulostusrajapinta vaihtuu.

2. Postitasoinen asiointitunnus, jolla asiakas pääsee kirjautumaan Postin sähköisiin palveluihin. 

3. Asiakas asentaa Unifaun OnlineConnect sovelluskomponentin sovellusympäristöönsä ja rakentaa ERP/WMS 

järjestelmäänsä mahdollisuuden siirtää tietoa XML-muodossa Unifaun OnlineConnect sovellukselle.

• Unifaun OnlineConnect käyttöohje: https://www.unifaunonline.com/ufoweb-prod-

201602221446/public/SUP/OK/OK-101-OnlineConnect-en.pdf

• Rajapintakuvaus: https://www.unifaunonline.com/ufoweb-prod-201602221446/public/SUP/SUP-112-XML-en.pdf

4. Asiakas voi halutessaan siirtää nykyisessä tilauskanavassa olevat osoitekirjaston uuteen tilauskanavaan 

käyttämällä export/import toimintoja. 

• Unifaun laskuttaa integraatioasiakasta 20€/kk. Tämän lisäksi asiakkaalle tulee kuluja uuden integraation 

rakentamisesta.
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SmartShip ohjelmistoperheen korvaaminen

• SmartShipin käyttöliittymää käyttäville asiakkaille uusi tilauskanava/käyttöliittymä on ensisijaisesti Posti SmartShip

käyttöliittymä.

• Muutokset asiakkaalle:

1. Kuljetusasiakirjojen tulostus ja noutotilausten tilausratkaisu vaihtuvat. 

2. Postitasoinen asiointitunnus, jolla asiakas pääsee kirjautumaan Postin sähköisiin palveluihin.

3. Asiakas voi halutessaan siirtää nykyisessä tilauskanavassa olevat osoitekirjaston uuteen tilauskanavaan 

käyttämällä export/import toimintoja.

4. Asiakkaan lähettämöhenkilökunnan on opeteltava uuden käyttöliittymän käyttö. 

• Muutos on asiakkaalle maksuton, mutta vaatii asiakkaalta ylläkuvattua tekemistä.
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SmartShip ohjelmistoperheen korvaaminen

Integraatioasiakkaat
• SmartShipin integraatiorajapintaa käyttäville asiakkaille on tarjolla uusi integraatiorajapinta.

• Muutokset asiakkaalle:

1. Kuljetusasiakirjojen tulostusrajapinta vaihtuu. 

2. Postitasoinen asiointitunnus, jolla asiakas pääsee kirjautumaan Postin sähköisiin palveluihin.

3. Asiakas asentaa Unifaun OnlineConnect sovelluskomponentin sovellusympäristöönsä ja rakentaa ERP/WMS 

järjestelmäänsä mahdollisuuden siirtää tietoa XML-muodossa Unifaun OnlineConnect sovellukselle.

• Unifaun OnlineConnect käyttöohje: https://www.unifaunonline.com/ufoweb-prod-

201602221446/public/SUP/OK/OK-101-OnlineConnect-en.pdf

• Rajapintakuvaus: https://www.unifaunonline.com/ufoweb-prod-201602221446/public/SUP/SUP-112-XML-en.pdf

4. Asiakas voi halutessaan siirtää nykyisessä tilauskanavassa olevat osoitekirjaston uuteen tilauskanavaan 

käyttämällä export/import toimintoja. 

• Unifaun laskuttaa integraatioasiakasta 20€/kk. Tämän lisäksi asiakkaalle tulee kuluja uuden integraation 

rakentamisesta.
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Posti SmartShip integraatioratkaisut

Unifaun OnlineConnect

• Unifaun OnlineConnect on asiakkaan palvelimille paikallisesti asennettava sovelluskomponentti, joka integroidaan asiakkaan 
ERP/WMS järjestelmään. Asiakkaan järjestelmä tuottaa OnlineConnect-sovellukselle XML-aineiston, jonka perusteella OnlineConnect 
lähettää EDI:n Postille ja tulostaa osoitekortin suoraan asiakkaan valitsemalle tulostimelle.

• Lisätietoa: https://www.unifaunonline.com/ufoweb/frame/ufo.regionfi_FI_/public/SUP/UO/Help/UO-119-index_fi_fi.html

Unifaun XMLPosting

• Unifaun XMLPosting on tarkoitettu asiakkaille, joiden ERP/WMS on web-pohjainen tai asiakkaalla on verkkokauppa. Asiakas rakentaa 
mahdollisuuden lähettää ja vastaanottaa tilaustietoja XML-muodossa internetin välityksellä. XMLPosting palauttaa asiakkaalle 
osoitekortin PDF-muodossa.

• Lisätietoa: https://www.unifaunonline.com/ufoweb/frame/ufo.regionfi_FI_/public/SUP/UO/Help/UO-119-index_fi_fi.html

Unifaun REST API

• Unifaun REST API on tarkoitettu asiakkaille, joiden ERP/WMS on web-pohjainen tai asiakkaalla on verkkokauppa. Tällöin asiakas 
rakentaa mahdollisuuden lähettää ja vastaanottaa tilaustietoja JSON-muodossa webservicen välityksellä. REST API palauttaa 
asiakkaalle osoitekortin PDF-muodossa. 

• Lisätietoa: https://www.unifaunonline.se/rs-docs/
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