Itella Economy-egenskapen Elektroniska ankomstavier

Med hjälp av Itellas elektroniska ankomstavi kan du erbjuda dina kunder bättre service och
påskynda avhämtningen av försändelser. Mottagaren underrättas per sms om ett ankommet
paket cirka ett dygn snabbare, genast när paketet kan avhämtas från Postens
avhämtningsställe.

I tjänsten Itella Economy får adressaten elektroniska meddelanden om ankomna paket.
Adressaten får meddelandet i första hand per sms, i andra hand per iPost-pappersbrev eller
som elektroniskt brev i Netposti utifrån EDI-meddelandeuppgifterna. Till adressaten skickas
också en e-postkopia av ankomstavin. I tjänsten ingår två (2) påminnelsemeddelanden via epost om ett icke avhämtat paket.
Från och med 1.4.2013 kan tjänsten dessutom kompletteras med en avgiftsbelagd smspåminnelse eller iPost-påminnelse. På detta sätt når du också kunder vilkas e-postadresser inte
är kända, vilket minskar antalet returer.

Ibruktagande
Det beror på vilken utskriftslösning du använder hur du tar elektroniska ankomstavier i bruk.
Prinetti Internet-versionen tas enkelt i bruk via en länk på Prinettis startsida. Efter
ibruktagandet kan du aktivera funktionen för avgiftsbelagda påminnelsemeddelanden via
Prinettis användarsupport servicedesk.log.fi@itella.net
Om du använder den i webbutiken integrerade versionen av Prinetti ska du säkerställa
övergången till elektroniska ankomstavier med din webbutikoperatör och Prinettis
användarsupport.
I Prinettis arbetsstationsversion sker ibruktagandet genom att aktivera ankomstavier i
inställningarna för avsändaruppgifter. Om du har en arbetsstationsversion av Prinetti som är
integrerad i ditt eget system ska ibruktagandet säkerställas med systemleverantören. Om
ibruktagandet av påminnelsemeddelanden avtalas separat.
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Då andra utskriftsprogram för paketkort används förutsätter ibruktagandet ändringar i
paketkortet och EDI-meddelandet:
•

Ett elektroniskt EDI-meddelande om försändelserna skickas till Itella.

•

I EDI-meddelandet anges tilläggstjänstnumret för elektronisk ankomstavi 3139.

•

Mottagarens e-postadress i EDI-meddelandet möjliggör kopior av
ankomstavier och avgiftsfria påminnelsemeddelanden.

•

Då avgiftsbelagda påminnelsemeddelanden används ska också
tilläggstjänstnumret 3145 (sms-påminnelse) eller 3146 (iPost-meddelande)
läggas till EDI-meddelandet.

•

På adresskortet tilläggs texten "EDI SSI" och ankomstavidelen ändras till
"kvitteringsdel".

Adresskortmallarna och mallfilerna för EDI-meddelandet ska lämnas in för kontroll
före ibruktagandet.
Ytterligare information och support:
EDI-ändringar och godkännande: logedi@itella.com ,
Adresskortsändringar och godkännande: pakettikayttoonotot@itella.com
Prinetti: servicedesk.log.fi@itella.net
Kundtjänst: asiakaspalvelu@itella.com
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