Planeringsapplikation för
postning
Nya funktioner
15.10.2015

1

PTP
15.10.2015

Internal

innehåll
• Allmänna ändringar, sidor
•

Skapande av försändelseförteckningar ändras – nu öppnas öppna försändelseförteckningar för alla tjänster

•

Anvisningar för lastning i lastbärare, lastbärarlappar och buntlappar

• Beställning av tjänster år 2016, sidor
•

Anmälan av tidningars förhandsinformation kan påbörjas 15.10

•

Anmälan av Hemdirekt- och Hemdirekt Premium-utdelningar kan påbörjas 20.10

• Ändringar i tjänsterna Hemdirekt och Hemdirekt Premium, sidor
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•

Prisuppgifterna för tjänsterna Hemdirekt och Hemdirekt Premium visas redan vid beställningstidpunkten

•

För tjänsten Hemdirekt Premium kan inriktning och 01-hastighet läggas till redan vid beställning

•

Extra exemplar och versioner med olika innehåll i samband med tjänsten Hemdirekt

•

Avbeställning av extra postnummer

•

Beställning med kundnummer 88 via fliken Marknadsföringsutdelningar

•

Uppdatering av antalet hushåll efter beställning
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Allmänna ändringar

3

PTP
15.10.2015

Internal

Funktionen för att skapa försändelseförteckningar ändras
•

Försändelseförteckningar skapas automatiskt för alla leveranspartier med öppen status 60 dagar före
postinlämningsdagen

•

Ändringar kan göras i de skapade förteckningarna via PTP tills förteckningen stängs

•

Om du redan använder regler för skapande av förteckningar som du gjort själv, riktas de i fortsättningen till stängning
av listan

•

Försändelseförteckningarna stängs automatiskt i PTP på postinlämningsdagen klockan 17:00, om kunden själv inte
har stängt dem.
•

Alternativt kan du stänga dem själv genom att klicka på ”Merkitse valmiiksi” (Markera som färdig)

•

Eller ändra inställningen för generering så att den görs tidigare, ändringen görs via länken ”Muokkaa” (Redigera)
genom att ange ett nytt värde under ”työpöytä sulkee listan…” (applikationen stänger listan...)

Observera! För tidningspartier som kommer via Sorteringstjänsten skapas inte försändelseförteckningar via
PTP
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Lastbärar- och buntlappar kan skrivas ut i PTP för leveranspartier med statusen färdig
Dvs. när listans nummer visas...
Knappen ”Päivitä yksiköintiohje” (Uppdatera anvisningar för lastning i lastbärare) i det nedre hörnet på
sidan
Lägg vid behov till uppgifter för lastbärar- och buntlappar
redigera via länken
Klicka på ”Merkitse valmiiksi” (Markera som färdig) uppe på sidan, förteckningarna genereras var
15:e minut
När genereringen är klar visas länkar till
A) Anvisningarna för lastning i lastbärare B) lastbärarlappar c) buntlappar (inte för
Hemdirekt)

5

PTP
15.10.2015

Internal

Beställning av
tjänster år 2016
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Anmälan om förhandsuppgifter för år 2016 kan börjas
•

Via sidan Lehden perustiedot (Basuppgifter om tidningen) under punkten Tulevat suunnittelujaksot (Kommande
planeringsperioder) hittar du länken Uudet ennakotiedot (Nya förhandsuppgifter). Genom att klicka på länken kommer
du till sidan för att ange förhandsuppgifter.

•

En del av uppgifterna har redan ifyllts, om din tidning har gällande förhandsuppgifter och en postningsplan för i år

•

Förhandsuppgifterna för 2016 ska lämnas senast åtta (8) veckor innan tidningens första nummer utkommer.

Om du inte hittar länken Uudet ennakkotiedot (Nya förhandsuppgifter) under Tulevat suunnittelujaksot
(Kommande planeringsperioder), kontakta Postis företagskundtjänst (tfn 0200 75000 (+358 200
75000), foretagskundtjanst@posti.com) eller din försäljare på Posti.
Observera att beställningar för tjänsten Hemdirekt Premium kan göras först 20.10, då en kalender där du kan
välja dina egna utdelningsdagar öppnas.
Du kan givetvis mata in andra punkter i beställningen, som postnummeruppgifter, i PTP redan från och med 15.10
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Du kan börja göra 2016 års beställningar 20.10.
Så här börjar du beställa...
Klicka på ”Lisää uusi jakelu” (Lägg till ny beställning), då du kommer till punkten för basuppgifter.
Namnge utdelningen och välj planeringsperiod (2015 eller 2016)

Under punkten för förhandsuppgifter hittar du ”uudet ennakkotiedot” (Nya förhandsuppgifter). Genom att klicka här kan
du beställa utdelningar för nästa år.
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Ändringar i tjänsterna
Hemdirekt och Hemdirekt
Premium

9

PTP
15.10.2015

Internal

Listpriserna för Hemdirekt och Hemdirekt Premium visas uppe på sidan redan när förhandsbeställningen görs
På samma ställe finns även en länk till priskalkylatorn på Posti.fi

Det pris som visas gäller det första partiet som du skickar och priset inkluderar alla tjänster som du har valt vid
beställningstidpunkten och deras priser.
Följande leveranspartier kan eventuellt vara billigare. Det pris som visas på denna sida är inte det fakturerade priset,
särskilt om du gör ändringar i beställningen efter förhandsbeställningen.
Med hjälp av räknaren kan du kontrollera hur olika ändringar i partiets innehåll påverkar utdelningens pris
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Tillägg av inriktning för tjänsten Hemdirekt Premium redan vid beställning
•

Inriktning av utdelning kan läggas till Premium-tjänsten redan vid förhandsbeställning

•

På basis av valet hämtar PTP stycketal per postnummer för målgruppen

•

I målgrupper med tilläggsavgift visas inriktningsavgiften på sidan för förhandsbeställning

I vyn för leveransparti àvia länken ”Muokkaa” (Redigera) under ”Muokkaa muita lisäpalveluja” (Redigera andra
tilläggstjänster) kan du
Redigera en angiven målgrupp
Radering betyder att målgruppen måste ändras till standardvärdet, dvs. tillåtna hushåll
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Tillägg 01-hastighet för tjänsten Hemdirekt Premium redan vid beställning
•

01-hastighet kan läggas till Premium-tjänsten redan vid förhandsbeställning

•

Samtidigt kan även infokod och användningskod anges

•

OBS! 01-hastighet förutsätter även lastning i lastbärare och ett postinlämningsställe i enlighet med 01-hastighet
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I samband med tjänsten Hemdirekt rekommenderas att extra exemplar läggs till
Rekommendationen är att försändelse i en buntutdelning ska innehålla extra exemplar för att säkerställa att det finns
tillräckligt med försändelser för alla adressater.
Antalet extra exemplar är inaktiverat i förhandsbeställningen och när punkten ”Lisäkappaleet tilaukselle” (Extra exemplar
för beställningen) kryssas för, aktiveras uppgifterna och en lastbärarlapp skrivs ut även för extra exemplar

I uppgifterna för leveranspartiet kan extra exemplar aktiveras eller inaktiveras
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Markering av versioner med olika innehåll i tjänsten Hemdirekt (s.k. handlaruppgifter)
Versionshantering betyder i detta sammanhang att den försändelse som utdelas är lika stor, har samma form och har
samma vikt i alla partier, men att försändelsens textinnehåll är olika.
I dessa fall ska man senast då postningsplanen görs ange vilket innehåll ska delas ut till olika postnummer, dvs. ange en
versionsuppgift per postnummer.
Versionsuppgifterna anges då postnummerinformationen importeras genom att välja ”Postinumerot (versioitu)”
(Postnummer (versionerade)).

Antalet exemplar som ska utdelas i de importerade versionerna visas på plansidorna samt i uppgifterna om
leveranspartiet
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Annullering av extra postnummer (Hemdirekt och Hemdirekt Premium)
Systemet meddelar beställaren av utdelningen per e-post om vissa postnummer inte har uppgetts då postningsplanen
gjorts eller att postningshuset har uppgett andra postnummer än de som anges i förhandsuppgifterna.
E-postmeddelandet innehåller en länk som omdirigerar till sidan för beställningens förhandsuppgifter. På sidan kan du
annullera eventuella extra postnummer.
Om utdelningen ska göras på dessa områden, ska du göra en ny postningsplan som innehåller dessa nummer.
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Beställning med kundnummer 88 via fliken Marknadsföringsutdelningar
Nu kan Hemdirekt och Hemdirekt Premium-tjänsterna beställas med tidningskundnumret (88xxx) även via fliken för
marknadsföringsutdelningar.
Detta gör det möjligt att beställa tjänsten för dagar då själva tidningen inte utkommer.
Då basuppgifterna för nya marknadsföringsutdelningar anges, väljer man ur en förteckning för vilken tidning (vilket
kundnummer) tjänsten beställs.
Detta val skapar den valda tidningen och tillhörande faktureringsadresser som kund i beställningen.
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Uppdatering av antalet hushåll efter beställning

Uppgiften om antalet exemplar som delas ut per postnummer uppdateras ungefär fyra gånger om året.
I leveranspartivyn visas en länk för att uppdatera antalet hushåll när den senaste uppdateringen har gjorts
Genom att klicka på länken öppnas en jämförelse (uppgifter vid beställningstidpunkten och uppgifter i den senaste
uppdateringen)
När du vill uppdatera uppgifterna:
Kryssa för ”Valitse päivitys” (Välj uppdatering)
Välj antingen detta leveransparti eller flera leveranspartier
Klicka på ”Tallenna” (Spara)
Åtgärden uppdaterar dina leveranspartier med de senaste uppgifterna

”Peruuta” (Ångra) bevarar antalet exemplar i beställningen oförändrat
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Mer information
Postis företagskundtjänst
tfn 0200 75000 (+358 200 75000)
foretagskundtjanst@posti.com

18

PTP
15.10.2015

Internal

19

PTP
15.10.2015

Internal

