Asiakassuoran, kirje- ja
lehtipalveluiden sekä
tilauskanavien muutokset 4.4.2016
Webinaari 18.2.2016 klo 9-10

17.2.2016

Agenda
Tervetuloa ja esittelyt, Kirsi Ritzmann
Taustaa muutoksille, Kirsi Ritzmann
Asiakassuora ja Sähköinen lähetyslista, noin klo 9:05
•

Tietoisku asiakassuoran muutoksista 4.4.2016, Katja Lindqvist

•

Uudistetun sähköisen lähetyslistan esittely, Jari Lehtonen

•

Tilauskanavamuutosten käyttöönotto 1.4.-4.4.2016, Jari Lehtonen

Lehtipalvelut, noin klo 9:25
• Tietoisku palvelu- ja hinnoittelumuutoksista 4.4.2016, Marko Lähteenmäki
• Tuotanto ja lehtipalvelut, Henri Peltoniemi
• Postittamisen työpöydän muutokset 4.4.2016, Antti Mäkelä
Mistä saan lisätietoa?, Kirsi Ritzmann
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Taustaa muutoksille
Palvelut ovat entistä helpompia käyttää
• Sähköinen lähetyslista uudistuu
• Postittamisen työpöydällä (PTP) voi hoitaa yhä enemmän
asioita siirtymättä järjestelmästä toiseen.
• Asiakassuoran ja lehtipalveluiden hinnoittelu selkiytyy

Osoitemerkintöjen oikeellisuus ja koneluettavuus
varmistaa postin nopean perille menon
• Osoitemerkintöjen tärkeys korostuu Postin ottaessa
käyttöön uutta lajitteluteknologiaa
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Asiakassuora
Sähköinen lähetyslista
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Asiakassuoran ja Tiiserin muutokset 4.4.2016
Asiakassuora
• Hinnoittelumalli muuttuu kpl/kghinnoittelusta kpl-hinnoitteluksi
painoportaittain ja eräkokoluokittain
• Uusi eräkokoporras 10.000−19.999 kpl

Tiiseri
• Asiakassuoran lisäpalvelu

• Tilaamisen yhteydessä tilauskanavasta
tullaan vaatimaan Asiakassuorana
lähetettävän pääkampanjan lähetyslistan
numero
• Mahdollista tilata joko enintään 2
viikkoa ennen tai jälkeen
pääpostitukseen
• Hinnoittelu on kpl-hintapohjainen
eräkokoportaittain. Tiiserin kpl-hinta
sisältää lisäkäsittelyn eli siihen ei lisätä
erikseen lisäpalveluna lisäkäsittelyä
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Uudistetun
sähköisen
lähetyslistan
esittely
17.2.2016

Postipalveluiden tilauskanavamuutosten käyttöönotto
Käyttökatko tilauskanavissa pe 1.4. klo 21:00 – ma 4.4. klo 8:00
Kontakti, Postittamisen työpöytä (PTP), Sähköinen lähetyslista (ISA-lista) ja Lajittelupalvelu (LAPA)
Sähköinen lähetyslista
• Sähköinen lähetyslista uudistuu.
• Lähetyslistat, jotka ovat ”avoin”-, ”valmis”- ja ”ennakkotilaus”-tilassa ja
joiden postituspäivä on 2.4. tai sen jälkeen, siirretään uuteen järjestelmään
”avoin”-tilaan. Lähetyslistat tulee merkitä valmiiksi viimeistään
postituspäivänä.
• 1.4.2016 tai sitä ennen laskutetut/laskutuksessa olevat lähetyslistat löytyvät
Sähköiseltä lähetyslistalta Arkistoidut-otsakkeen alta 31.7.2016 asti.
• Lähetyslistojen numerot eivät muutu.
• Lähetyslistapohjat täytyy luoda uudestaan.
Lehtiasiakkaat: Sähköisen lähetyslistan sulkeutumisen jälkeen 1.4. klo 21
postiin jätettävän erän lehtien kpl-määrä ja lehden grammapainotietomuutoksista
tulee ilmoittaa sähköpostilla postien vastaanottoon,
postien.vastaanotto@posti.com
Postittajat: Postittaja-asiakkaiden tulee luoda asiakaslistat uuteen järjestelmään.
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Kontakti ja Postittamisen työpöytä (PTP)
Järjestelmäpäivitykset eivät aiheuta
toimenpiteitä asiakkaille viikonloppuna 1.-4.4.

Lehtipalvelut

17.2.2016

Lehtipalvelut 4.4.2016 alkaen
Palvelujen numerot säilyvät ennallaan
Valtakunnallinen lehtijakelu

Press Pro 1 Aikakauslehti
 Posti Aikakauslehti 1

Lähialueen lehtijakelu

Press Pro Lähialue
 Posti Lehden Päiväjakelu

Press Pro 2 Aikakauslehti
 Posti Aikakauslehti 2
Press Pro 2 Sanomalehti
 Posti Sanomalehti 2
Press Basic
 Posti Lehti 2

Press Pro 1 Sanomalehti
 Posti Lehden Etäjakelu

Posti Varhaisjakelu

Posti Kimppu 1
Posti Lehden
viikonloppujakelu
Posti Kimppu 2

Posti Telineisiinjakelu
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Posti
Varhaisjakelulehti kotiin

Valtakunnallinen lehtijakelu
Lähetyksesi kuljetetaan yhdestä pisteestä kaikkialle
Suomeen kahdessa tai jopa yhdessä arkipäivässä.

Lähialueen lehtijakelu
Mahdollistaa nopean jakelun lehtesi tilaajille
alueellisesti.

Selkeämpi hinnoittelu 4.4.2016
• Hintamalli muuttuu kpl- ja kg- ja vähintäänhinnoittelusta kpl-hinnoitteluksi painoportaittain ja
eräkokoluokittain
 Hyötyä mm. lehden mediamyyntiin jakelun hinnan
ollessa kiinteä pienistä yksikköpainon vaihteluista
huolimatta.
• Hinnastojen rakenne yksinkertaistuu – kullakin
palvelulla käytössä vain yksi perushinnasto
• Aiemmin ilmoitettu Lehden Päiväjakelun
lisäkäsittelymaksun käyttöönotto manuaalisesti
käsiteltäville lehdille siirtyy myöhemmin
ilmoitettavaan ajankohtaan.
• Uudet tuote-ehdot tulevat voimaan
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Uudet maksumerkinnät käyttöön 4.4.2016
Lähetysmerkinnät teksteinä

Kulkunopeus,
arkipäivää

Posti Lehti 2
<< L2-Posti Oy <<
Posti Green

2

Posti Aikakauslehti
<< LA1-Posti Oy <<
Posti Green
<< LA2-Posti Oy <<
Posti Green

1
2

Posti Sanomalehti
<< LS2-Posti Oy <<
Posti Green

2

Posti Lehden päiväjakelu
<< LP-Posti Oy <<
Posti Green

1

Posti Lehden Etäjakelu
<< LE-Posti Oy <<
Posti Green
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1

Siirtymäaika uusille merkinnöille v. 2016

Osoitemerkinnät 4.4.2016
Osoitemerkinnät lehtilähetyksille

Osoitemerkintöjen tärkeys korostuu Postin
ottaessa käyttöön uutta lajitteluteknologiaa
• Ensi vuonna lisäämme valtakunnallisten
lehtilähetysten, alkuvaiheessa pääosin
aikakauslehtien muotoisten koneellista yksin
kappalein lajittelua.
• 4.4.2016 Erälajiteltujen lähetysten oppaaseen
päivitetään uudet osoite- ja
maksumerkintäohjeet aikakauslehden
muotoisissa lähetyksissä.
Siirtymäaika on vuosi 2016
Ensi vuonna käsiteltävyys vaikuttaa lehden
jakelun hintaan. Lajittelua eriytetään
koneelliseen ja manuaaliseen käsittelyyn
osoitteiden lukukelpoisuuden sekä lehtien
fyysisten ominaisuuksien mukaan.
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Muistathan, että Priority- ja Economy-kirje (6628
ja 6629) lehtiraportein poistuivat vuoden
vaihteessa  Näiden sijaan käytetään Priority- ja
Economy-kirje ulkomaille - palveluita. Muista merkitä
Ruotsi-vyöhyke (SE).

Osoitemerkintätavat aikakauslehden muotoisissa
lähetyksissä
Kaksisarakkeinen malli
Kustantajan tietoja

Tilaajan nimi
Täydennetiedot
Katuosoite

<<Tuotetieto<<
<<Ohjaustiedot<<

00100 Postitoimipaikka

• Tyhjä rivi kustantajantietojen ja osoitetietojen välissä

Kolmesarakkeinen malli
Kustantajan tietoja
Täydennetiedot

Tilaajan nimi
Täydennetiedot
Katuosoite
00100 Postitoimipaikka

• Tilaajan nimi siirretty keskimmäiseen sarakkeeseen
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<<Tuotetieto<<
<<Ohjaustiedot<<

Postin jakelu ja lajittelu muutoksessa
• Postin jakelua ja lajittelua kehitetään seuraavien vuosien aikana
merkittävästi.
• Muutoksilla on vaikutusta postiinjättöaikoihin ja -paikkoihin.
• Vuoden 2017 postituksia varten tuotetaan suoraan Postittamisen
työpöydälle tiedot kulloinkin käytössä olevista postittamisen
vaihtoehdoista, joista voit valita sopivimman vaihtoehdon
kuhunkin postitustarpeeseen.
• Postittamisen työpöydällä tiedotetaan jatkossa hyvissä ajoin
myös postittamiseen tulevista muutoksista. Huom! Muista
päivittää yhteystietosi.
• Muutostilanteissa päivitetään uudet postitussuunnitelmat
valitsemanne vaihtoehdon pohjalta.
• Vuoden 2017 postittamiseen liittyvät tiedot ovat käytettävissä
viimeistään silloin, kun ensi vuoden ennakkotietoa ja
postitussuunnitelmia tehdään postittamisen työpöydälle.
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Postittamisen työpöydän (PTP) muutokset
Lähetyserä-näytön muutokset
• Voit tehdä muutokset, lisäykset tai
tilauksen poistot suoraan PTP:n
”Lähetyserä”-näytöllä.
• Voit tehdä muutoksia lähetyserän
tietoihin postiinjättöpäivään kello 17:00
saakka, johon saakka lähetyserät
pysyvät ”avoin”-tilassa.

Muistahan myös, että
• Jos postituksesi tapahtuu aikaisemmin
kuin klo 17:00, paina ”Merkitse
valmiiksi”-nappia.
• Voit vielä palauttaa PTP:llä suljetun
lähetyslistan ”avoin”-tilaan Sähköisen
lähetyslistan puolella, edellyttäen että
lähetyserää ei ole vielä vastaanotettu
Postissa.
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Postittamisen työpöydän (PTP) muutokset
Miten ilmoitan eripainoiset
lehtierät?
• Klikkaa lähetyserän näytöllä
”Muokkaa jakelupalvelun
painoportaita” -linkkiä
• Uusi ikkuna aukeaa: Anna lehtien
paino ja kappalemäärä
• Samassa yhteydessä voit myös
ilmoittaa kappalemäärämuutoksen
(ilman postinumerorekisterin
lataamista)
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Luottamuksellinen – Confidential

Postittamisen työpöydän (PTP) muutokset
Tarvitsen lähetyserälle mukaan myös
muita palveluita  Kuinka toimin?
• Klikkaa lähetyserä näkymässä ”Muokkaa
muita lisärivejä” -linkkiä ja valitse lisättävä
palvelu esiin tulevasta luettelosta. Eri
painoiset erät on lisättävä omille riveilleen.
• Jos Sähköisen lähetyslistan puolella on
PTP:n luomaan lähetyslistaan tehty
lisäyksiä, niin ne tulevat näkyviin
Postittamisen työpöydän lähetyseränäkymään.
• Myös Lajittelupalvelun kautta päivitetyt
lähetyserätiedot tulevat näkyviin PTP:lle,
mikäli postittaja on tehnyt
lajittelupalveluajon PTP:n luomaa
lähetyslistan numeroa käyttäen.
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Postittamisen työpöydän (PTP) muutokset
PTP:n tiedot näkyvät myös
Sähköisellä lähetyslistalla
• Klikkaa PTP:llä lähetyserän sivulla
näkyvää lähetyslistan numeroa ja
pääset suoraan Sähköiselle
lähetyslistalle.

• Klikkaa PTP:n oranssissa yläpalkissa
olevaa ”Lähetyslistat”-painiketta ja siirryt
suoraan Sähköisen lähetyslistan
”Avoimet listat” -välilehdelle.
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Mistä saan lisätietoa?

17.2.2016

Mistä saan lisätietoa?
• Linkki webinaarin tallenteisiin ja useimmin kysyttyihin
kysymyksiin lähetetään webinaariin kutsutuille sähköpostina
viimeistään pe 19.2.

• Posti.fi-sivustot sisältävät 3/2016 viimeisimmän tiedon
muutoksista
• posti.fi/kevat2016-muutossivut ja useimmin kysytyt
kysymykset
• posti.fi-tuotesivut
• Sähköisen lähetyslistan, Kontaktin ja Postittamisen
työpöydän verkkokoulutusvideot julkaistaan maaliskuussa
• Kontaktin, Postittamisen työpöydän ja Sähköisen lähetyslistan
muutoksista sekä käyttökatkosta ilmoitetaan
• posti.fi/asiointiportaali
• Kontaktin ja Postittamisen työpöydän sivuilla tiedotteissa
• Asiakassuoran ja lehtipalvelujen 4.4.2016 voimaan tulevat
hinnat julkaistu 1.1.2016 voimaan tulleessa hinnastossa
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