Posti Pro

Näin tilaat
Aikakauslehti Pro
Economy Lehti

1.

Valitse ensin julkaisu, jonka tilaat.
Tarkista kohdissa 2-4 näkyvät tiedot ja
korjaa tarvittaessa. Voit nimetä
tilauksen mielesi mukaan.

2.

Valitse tapa, jolla annat tilauksen tiedot.

3.

Jos valitset ”Täytä julkaisun tiedot itse”, jatka klikkaamalla Tee uusi tilaus.
Jos valitset ”Käytä aiemman tilauksen tietoja”, jatka klikkaamalla Tarkista
julkaisun perustiedot.

4.

Jos valitset ”Käytä aiemman tilauksen tietoja”, avautuu uusi ikkuna,
josta näet tarvittavat tiedot. Tarkista ja korjaa tiedot tarvittaessa.
Tallenna perustiedot seuraavaa tilausta varten ja klikkaa Suunnittele

uusi tilaus.

5.

Jos halusit täyttää tiedot itse, kohdat 1-4 ovat
tyhjiä. Täytä tiedot ja näet valittavat palvelut.
Jos käytit aiemman tilauksen tietoja, kohdat
on valmiiksi täytetty. Voit vielä muuttaa niitä.

7.

6.

Valittavat palvelut näkyvät sivun
oikeassa reunassa. Lista palveluista
päivittyy, jos muutat lehtesi tietoja.
Valitse palvelu klikkaamalla nimen
edessä olevaa palloa.

Lisäpalvelut näkyvät alareunassa. Valitse
tarvittavat ja tarkasta niiden vaikutus hintaan.

Huomioithan, että Käsinlajittelu ja
Koodivirhe ovat valittavissa ainoastaan
käsinlajiteltavalle Economy Lehdelle.

8.

Kokonaishinta näkyy myös alareunassa.
Voit tallettaa tilauksen luonnoksena ja palata siihen myöhemmin.
Jos tiedot ovat valmiit, klikkaa Jatka tilauksen tekemiseen.

9.

Valitse postittaja. Jos valintalistalta ei
löydy omaa postittajaasi, lisää se listalle.

12.

Valitse päivä klikkaamalla sitä.
Toinen klikkaus poistaa valinnan.
Halutessasi saat näkyviin myös
valitsemaasi päivään liittyvän
postitus- tai jakelupäivän
kalenterissa.
Kun olet merkinnyt päivät, sulje
sivu oikean yläkulman rastista.

10.

Täytä aikataulu. Voit valita merkitsetkö
jakelupäivät vai postiinjättöpäivät.

13.

Valitut päivät näkyvät aikataulusivulla.
Voit vielä poistaa päiviä tai palata
kalenteriin muuttamaan tietoja.

14.

Syötä vuoden 2021 puolella
ensimmäisenä jaettavan lehden numero.

15.

Klikkaa Luo lähetyserät.

11. Klikkaa Valitse päivät.

Lista luoduista lähetyseristä
16.
Kaikille lehtesi numeroilla on nyt identtiset
lähetyserät.
Arvioitu kokonaishinta on näkyvissä.
Voit vielä lisätä uusia eriä (kopioimalla) tai
poistaa nykyisiä. Lisää myös mahdolliset
erikoisnumerot ja anna niille täsmälliset
mitta- ja muut tiedot.
Laajemmat mahdollisuudet muokata
eräkohtaisia tietoja löytyvät Tilauksen
hyväksyminen -kohdasta.
Siirry eteenpäin klikkaamalla Jatka

tilauksen lisäpalveluihin.

17.

Lisäpalvelut voidaan jatkossakin lisätä tilaukselle postittajan toimesta tilauksen
myöhäisemmässä vaiheessa. Voit siis halutessasi ohittaa tämän vaiheen.
Valitse tarvittavat lisäpalvelut, kuten ulkomaille menevät lehdet, kimppujakelut, ym. Tiedot
kopioituvat jokaiselle lähetyserälle valmiiksi.
Voit päivittää tietoja myöhemmin lähetyseräkohtaisesti. Näet myös lisäpalveluiden
listahinnat.
Tallenna muutokset ja jatka viimeistelemään tilaus.

18.
Luettelossa näkyvät kaikki lähetyserät
aikajärjestyksessä.
Tarkasta nyt kaikki tilauksen tiedot.
Luettelon alla on yksityiskohtaiset tiedot kustakin
aihealueesta. Valitse “Kaikki”, jotta pääset
tarkastamaan kaikkien erien tiedot tai haluat
muokata niitä.

Lisää vielä omat ja postittajan yhteystiedot, jotta
tilauksen tiedotteet tavoittavat oikeat henkilöt.
Jos kaikki on kunnossa, klikkaa Hyväksy Tilaus ja

lähetä postittajalle.

Tällä sivulla voit muokata yhtä, useampaa tai kaikkia lähetyseriä ja kaikkia tilaukselle annettuja tietoja.
Tilauksen ja lähetyserien muokkaaminen käydään yksityiskohtaisesti läpi erillisessä ohjemateriaalissa, jossa käsitellään mm.
- kaksoisnumeroiden merkitseminen
- lehden B-numeroiden lisääminen
- erät, joissa eräkoko tai mitat poikkeavat lehden perustiedoista

Kysyttävää?
p. 0200 77000 ma-pe klo 9-16 (pvm/mpm, jonotus on maksullista)

Kehitysideat ja palautteet
ptp@posti.com

