NABÍDKOVÝ LIST

ICZ e-spis®
MODUL HYBRIDNÍ POŠTA - DOPIS ONLINE
SLUŽBA ČESKÉ POŠTY, KTERÁ ZNAČNĚ ŠETŘÍ ČAS ÚŘEDNÍKA TÍM, ŽE ZÁSILKY PŘIPRAVÍ A ODEŠLE MÍSTO NĚJ
[ JAK TO FUNGUJE ]
Dokumenty, které vytvoříte v elektronické podobě, jsou přes datové rozhraní zaslány na ČESKOU
POŠTU, není třeba již tisknout, balit do obálek a nosit osobně na poštu nebo do schránky.
Dopisy jednoduše uložíte ve formátu PDF a modul zajistí vše potřebné za Vás – tisk dokumentu,
vložení do obálky, ofrankování a odeslání na konkrétní místo již zajištuje služba ČESKÉ POŠTY.
[ CO VÁM „DOPIS ONLINE“ PŘINESE ]
časová úspora – kompletace zásilek,
vyhodnocení
doručenek,
eliminace
tisku a obálkování na straně organizace
finanční úspora – objemově výhodnější ceny
materiálů, optimalizace nákladů poštovného,
snížení personálních nákladů na straně zákazníka
přehlednost – sledování stavu přes rozhraní
Hybridní pošty, aktualizace stavu v ESSS e-spis
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NABÍDKOVÝ LIST
[ ICZ e-spis Hybridní pošta ]

[ DOPIS ON-INE vs. HROMADNÁ
KONVERZNÍ POŠTA ]

Dopis OnLine
Vlastnosti zásilky
zásilku,
Požadované min. množství zásilek pro realizaci tisku

NE
vypravení od jednoho kusu zásilky
ANO
dodejku
Evropa, od jednoho kusu zásilky
ANO
API NSESS s tandardní
s
spis 2.34)

API metoda založení vypravení

metoda z aložení

vypravení
-

Česká pošta od roku 2020
umožňuje,
vyjma
použití
Dopisu on-line, také službu
Hromadná konverze. Jedná
se obdobnou službu, kdy
zákazník vytváří dokumenty
výhradně v elektronické podobě
v elektronickém systému spisové
služby. Elektronické dokumenty
následně zasílá České poště,
která dokumenty převede do
listinné podoby, zkompletuje
a odešle určeným adresátům.

Zásadním rozdílem je potom úroveň výstupu (listinného dokumentu). Výstupem
z procesu Dopis on-line je prostá listinná kopie elektronického dokumentu bez autentizačních prvků (podpisů případně razítek). Výstupem z Hromadné konverze je listinný stejnopis elektronického dokumentu vzniklý
autorizovanou konverzí, který má stejné právní účinky jako vstupní elektronický dokument.
ANO

Vyhodnocování zásilek

Obchodní kontakt
ICZ a.s.

Na hřebenech II, 1718/10

Tel:		

+420

222

271

111

Fax:		

+420

222

271

112

E-mail:

marketing@i.cz
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