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A csoportos postázás funkcióról
Az IRAT Felhasználói kézikönyv (1.7_2019.12.14) XIV. KÉZBESÍTÉS fejezete (101. oldaltól)
és a PastaPakk felhasználói készíkönyv foglalkozik a postai kézbesítéssel, azon belül is
a csoportos postázás funkcióval. Az adó-határozatok tömeges kiküldésének
közeledtével ezt a funkciót érdemes külön dokumentációban részletezni, különösen
a 2019. szeptembere óta bekövetkezett változásokra.

Tömeges postai kézbesítés
Amennyiben több postai kézbesítésű iratot szeretnénk postakönyvre felvenni, azt a
Feladatok/Kézbesítés/Postai kézbesítés menüben – a postázandó iratokat kijelölve –
a „Csoportos postázás” funkciógombra kattintva lehet elvégezni.
A funkció használata során kitöltendő űrlapot 2 szegmensre lehet osztani:
-

a felső tartomány a referencia-értékek

-

az alsó szegmens az egyes küldeményekhez tartozó postázással összefüggő
értékek.

A referencia-értékek közül többet az expediálási módoknál rögzíthetünk, ezek az
értékek azonban a csoportos kijelölés során is rögzíthetőek.
Javasolt a „Súly/Formátum”, és a Küldeménytípus értékek legördülő listából történő
kiválasztása, illetve a Postai szolgáltatások mező

ikonjára kattintva a szükséges

szolgáltatások jelölőnégyzetének bepipálása, illetve a tértivevény visszaküldési
módjának (preferáltan a (4) – Hivatali Kapu) kiválasztása.
Amennyiben ragszám-tartomány beállításra került, a „Kezdő ragszám” mező
funkciógombjával a soron következő – még ki nem osztott – ragszám állítható be,
amely alapján valamennyi küldeményhez emelkedő sorrendben kiosztásra kerül a
következő ragszám (ezáltal elkerülhető a küldeményenkénti ragszám rögzítési
feladata).
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A szükséges adatok megadását követően a „Csoportos módosítás” funkciógombbal
az összes korábban kijelölt küldeményre érvényesíthetőek a referencia-értékek.
Amennyiben minden rögzített adat megfelelő a postakönyvre rögzítés folyamata a
„Rendben” gombra kattintva véglegesíthető.
A

postakönyv

kezelésével

kapcsolatos

további

feladatokról

a

Felhasználói

kézikönyvben olvashat (az a csoportos postázás funkció használata esetén sem tér el
az általános postakönyv-kezelési gyakorlattól).

A Csoportos postázás funkció során használható tömeges ragaszám-kiosztás
előfeltétele a Rendszer főmenüben ragszám-tartomány rögzítése. Erről bővebben a
Felhasználói kézikönyv „Postázási ragszámok” fejezetében olvashat.

