Itella Economyn ominaisuus sähköiset saapumisilmoitukset

Itella Economyn maksuttomien sähköisten saapumisilmoituksien avulla voit tarjota asiakkaillesi
parempaa palvelua ja nopeuttaa lähetystesi noutoa. Vastaanottaja saa tekstiviestillä noin vuorokautta nopeammin tiedon saapuneesta paketista.
Itella Economy -palvelussa tieto postiin saapuneesta paketista toimitetaan vastaanottajalle sähköisesti. Vastaanottaja saa tiedon ensisijaisesti tekstiviestillä, toisijaisesti iPost paperikirjeenä tai
sähköisenä kirjeenä Netpostiin EDI-sanomatietojen perusteella. Vastaanottajalle lähetetään
myös sähköpostikopio saapumisilmoituksesta. Palveluun sisältyy kaksi (2) muistutusviestiä sähköpostitse noutamattomasta paketista.
Palveluun on 1.4.2013 alkaen ostettavissa lisäksi maksullinen muistutustekstiviesti tai –iPost
muistutus. Näin tavoitat myös asiakkaat joiden sähköpostiosoite ei ole tiedossa mikä vähentää
palautuksia.

Käyttöönotto
Sähköisten saapumisilmoituksien käyttöönotto vaihtelee sen mukaan mitä tulostusratkaisua
käytetään.
Prinetti Internet versiossa käyttöönotto tapahtuu vaivattomasti Prinetin etusivulla olevan linkin
kautta. Käyttöönoton jälkeen maksulliset muistutusviestit voi aktivoida käyttöön Prinetin tuen
kautta servicedesk.log.fi@itella.net
Käytettäessä verkkokauppaan integroitua Prinettiä sähköisiin saapumisilmoituksiin siirtyminen
tulee varmistaa oman verkkokauppa toimittajan ja Prinetin tukipalvelun kanssa.
Prinetin työasemaversiossa käyttöönotto tapahtuu aktivoimalla saapumisilmoitukset käyttöön
lähettäjä tietojen asetuksista. Kun Prinetin työasemaversio on integroitu omaan järjestelmään
tulee käyttöönotto varmistaa oman järjestelmätoimittajan kanssa. Muistutusviestien käyttöönotosta sovitaan erikseen.
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Muita pakettikorttitulostusohjelmia käytettäessä käyttöönotto vaatii muutoksen pakettiosoitekorttiin ja EDI-sanomaan:
•

Lähetyksistä toimitetaan sähköinen EDI tieto Itellalle

•

EDI-sanomassa ilmoitetaan sähköisen saapumisilmoituksen lisäpalvelunumero
3139

•

EDI-sanomassa mukana oleva vastaanottajan sähköpostiosoite mahdollistaa
saapumisilmoitus kopiot ja maksuttomat muistutusviestit.

•

Maksullisia muistutusviestiä käytettäessä lisätään EDI-sanomaan myös lisäpalvelunumero 3145 (SMS muistutus) tai 3146 (iPost muistutus)

•

osoitekortille lisätään teksti ”EDI SSI” ja saapumisilmoitusosa muutetaan ”kuittausosaksi”.

Osoitekorttimallit ja edisanoman mallitiedostot tulee toimittaa tarkastettavaksi ennen
käyttöönottoa.
Lisätietoja ja apua:
EDI-muutokset ja hyväskyntä: logedi@itella.com
Osoitekortti muutokset ja hyväksyntä: pakettikayttoonotot@itella.com
Prinetti: servicedesk.log.fi@itella.net
Asiakaspalvelu: asiakaspalvelu@itella.com
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