
 

 

Hämtning av kund-/adressregister 
 

Du kan hämta SmartShips mottagar- och avsändarregister för att göra det lättare att göra beställningar. 

Hämtning av register är en nyttig funktion, till exempel om du regelbundet skickar leveranser till vissa 

mottagare.  

Du bekantar dig med instruktionssidans exempelfiler, som du kan använda som hjälp. Det är viktigt att 

känna till fältens innehåll, så att informationen överförs rätt till SmartShip: 

Rubrikerna som skiljer fälten från varandra ska vara på den översta raden och rubrikernas stavning ska vara 

rätt och inom klammer, t.ex. [quickid]. Filen kan bara innehålla de rubriker, som man vill hämta till 

SmartShip. Om någon spalt inte kan hämtas till systemet, ska hela spalten tas bort från filen. Det räcker inte 

med att ta bort endast innehållet. 

1.2 Instruktion till konstruktion och hämtning av registret:  

 
- Utnyttja SmartShips exempelfiler: Instruktion > Instruktionssida > Exempel- hämta adresslista 

- Välj modellbottens innehåll (ctrl+A), kopiera informationen (ctrl+C)  

 

- Klistra in informationen i Excel (ctrl+V) 

- Ta bort modellbottens adresser i Excel, men lämna rubrikerna i sina kolumner 
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- Fyll i informationen med egna dresser och spara filen tillbaka i textfilsformat: File > Export > Change 

File Type > Text (Tab Delimited) (*.txt) 

 

 

- Hämta filen till SmartShip med upprättshållflikens hämta-knapp 

- Välj avsändare och/eller mottagare, rätt hämtform och markeringskod samt hämta filen från din 

dator. 

Vid fel, kontrollera att filen är i rätt format, rubrikerna är i sina egna kolumner mellan [ ] märkena, 

uppgifterna är under rätt rubrik, postnummer och telefonnummer är i rätt form (utan bindestreck). Det är 

lättast att göra kontrollerna när filen är i .csv format (Excel).  

Mer information hittar du här. Instruktionen innehåller bl.a. beskrivningar av rubriker. Du hittar också 

instruktionen på SmartShips Instruktion-flikens instruktionssida > Hämta adresslista.  

Observera att maxantalet mottagare och avsändare är 10 000. Vid behov kan du köpa Utökade 

adressregistrets-tilläggstjänst, som innehåller 30 000 adresser till ett pris av 20 €/mån. Tilläggstjänsterna 

finns på Unifauns näthandel, som du når genom SmartShips högra övre hörn.  
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