Beställning och införande av en ny kunds användarkod i Posti SmartShip
Registrering i servicekanalen för företagskunder
För att använda Posti SmartShip behöver du Postis ärendekoder. Med samma ärendekoder kan du använda
alla tjänster för företagskunder i servicekanalen.
Om ert företag redan har en eller flera administratörer, kontakta dem. En administratör kan ge rätt till att
använda SmartShip. Om administratören inte längre är anställd hos ert företag ska en ny administratör
utses för företaget, dvs. beställningsblanketten för ärendekoder ska fyllas i och punkten ”Byte av
administratör” väljas.
Om ert företag inte har någon administratör, kan du beställa ärendekoder med beställningsblanketten för
ärendekoder.
För att använda Posti SmartShip måste ert företag också ha ett logistikavtalsnummer. Vid behov kan du
beställa ett avtal med samma blankett.
Registrering i servicekanalen för företagskunder
Du får ett inbjudningsmeddelande per e-post till registreringen när administratören har gett dig rätt till att
logga in i Servicekanalens tjänster. Observera att inbjudan endast är i kraft i en vecka. Om inbjudan har
förfallit, kontakta företagets administratör eller om du är administratör får du snabbast hjälp genom
kundtjänstens chatt.
Ämne: Kutsu käyttäjäksi / Inbjudan att bli användare / User invitation
Avsändare: Posti
”Det här är en inbjudan till dig att registrera dig som användare i Postis serviceportal. I samband med att du
registrerar dig som användare ska du fylla i dina kontaktuppgifter och skapa egna användarkoder för att
använda Postis tjänster. Registreringslänken gäller i 7 dygn.”

Välj ”Användarregistreringen görs på adressen” i meddelandet så får du upp Användarregistreringsfönstret:

Ange i fönstret:
•
•
•
•

•

förnamn, efternamn
e-postadressen är färdigt ifylld, men du kan ändra den vid behov i den här punkten
användarkod, i den här punkten skapar du en egen användarkod. Vanligtvis är användarkoden
samma e-postadress som angetts i punkten för e-postadress.
Lösenordet måste bestå av 10 tecken. Det måste innehålla såväl stora som små bokstäver samt
siffror. Lösenordet kan också innehålla följande specialtecken: ! @ # $ % + / . Lösenordet får inte
innehålla tre på varandra följande bokstäver ur användarens namn.
Fortsätt registreringen med knappen Nästa

