Software pro zpracování pošty společnosti Albacon Systems, a.s.
• Ovládání frankovacích strojů přes PC
• Evidence příchozí a odchozí pošty
• Implementace frankovacích strojů do informačních systémů
• Automatické generování poštovních podacích archů
Software ProfiPost umožňuje připojit počítač jako terminál frankovacích strojů ULTIMAIL
a OPTIMAIL, a slouží k přípravě poštovních zásilek k odeslání a evidenci veškeré firemní pošty.
Program ProfiPost byl vyvinut na základě dlouhodobých zkušeností s postupy práce v podatelnách
státní a soukromé sféry profesionálním týmem programátorů společnoti Albacon Systems. Důraz
kladený na komfort, ovládání, bezpečnost dat a integrovatelnost do IS dělá z programu ProfiPost
nástroj, který překonává všechny doposud známé produkty.

SPECIFIKACE SOFTWARU PROFIPOST
• SNADNÁ OBSLUHA

Jedinečností programu ProfiPost je jeho intuitivně jednoduché ovládání pomocí názorných ikon s kontextovou nápovědou. Ovládat software ProfiPost je tak jednoduché, že to
zvládne skutečně každý.

• EVIDENCE POŠTOVNÉHO PO ODDĚLENÍCH

Zásilky lze frankovat po jednotlivých odděleních. Tato
funkce umožňuje více společnostem frankovat na jednom frankovacím stroji.

• FUNKCE IDENTIFIKACE UŽIVATELŮ

Program ProfiPost umožňuje přístup jen registrovaným uživatelům s možností přidělení uživatelských
práv, kteří následně frankují pod svým účtem. Tato
funkce zaručuje zpětnou identifikaci uživatelů.

• FUNKCE HISTORIE ZMĚN

Pro jednoznačné identifikování manipulace se zpracovanými zásilkami, je program ProfiPost vybaven funkcí „Historie změn“. V případě potřeby lze jednoduše
dohledat, jak bylo s konkrétní zásilkou v minulosti nakládáno.

• INTEGRACE FRANKOVACÍCH STROJŮ
FRANCOTYP-POSTALIA DO INFORMAČNÍHO
SYSTÉMU

Při integraci frankovacího stroje do IS odpadá veškeré manuální zapisování adres do podacích archů a lze
tak dosáhnout v současnosti nejefektivnějšího postupu práce v podatelnách. Společnost Albacon Systems,
a.s. spolupracuje s většinou spisových služeb v ČR a
spektrum našich partnerů se stále rozrůstá.

• AUTOMATICKÉ ZPRACOVÁNÍ ODCHOZÍ POŠTY
• DATABÁZE VŠECH STANDARTIZOVANÝCH DRUHŮ
POŠTOVNÍCH SAZEB DO ČR, EVROPY A ZÁMOŘÍ
(DOPORUČENÉ PSANÍ, CENNÁ PSANÍ, BALÍKY
ATD.)

ZÁKLADNÍ PRINCIP PRÁCE S INTEGROVANÝM FRANKOVACÍM STROJEM

• AUTOMATICKÉ VYPISOVÁNÍ ADRES DO
POŠTOVNÍCH PODACÍCH ARCHŮ
• DATABÁZE POŠTOVNÍCH SMĚROVACÍCH ČÍSEL
PRO ČR A SR
• AUTOMATICKÉ GENEROVÁNÍ KOMPLETNĚ
VYPLNĚNÝCH POŠTOVNÍCH PODACÍCH ARCHŮ

Vytvoření fyzické zásilky
v kanceláři úřadu
Zapsání zásilky do IS včetně volby druhu odeslání (doporučeně,
do vlastních rukou...) a přidělení
identifikátoru (čárový kód, číselný kód...).

Fyzické přenesení zásilky
do podatelny
„Spárování“ fyzické zásilky se
zásilkou evidovanou v PC pomocí identifikátoru (čtečka
čárového kódu).

• AUTOMATICKÉ GENEROVÁNÍ DENNÍHO VÝKAZU
O POČTU A SKLADBĚ POŠTOVNÍCH ZÁSILEK
• EVIDENCE ODCHOZÍCH ZÁSILEK (DRUH, CENA,
DATEM, ODESLÁNÍ ADRESÁTOVI ATD.)
• STATISTIKA A TISK INTERNÍCH VÝKAZŮ

Program zaeviduje každou odchozí zásilku. To umožňuje tvořit statistiky podle mnoha filtrů (např. podle oddělení, data
frankování, adresátů, druhů zásilek atd.). Všechny statistiky
lze následně vytisknout.

Zvážení a ofrankování zásilky

Tisk poštovních archů a předání zpracovaných zásilek České
poště, s.p.

• HROMADNÉ ZAPISOVÁNÍ ADRES U DOPORUČENÝCH ZÁSILEK ZA POUŽITÍ SOFTWARE PROFIPOST
A FRANKOVACÍHO STROJE FRANCOTYP-POSTALIA
Společnost Albacon Systems, a.s. vyvinula jedinečný systém
hromadného zpracování doporučených zásilek. Tento systém umožňuje díky špičkové technologii frankovacích strojů Francotyp-Postalia a softwaru ProfiPost zpracovávat doporučené zásilky neomezenému počtu referentů podatelny
najednou. Systém byl vyvinut s velkým důrazem na jeho jednoduchost a bezchybnost.

Zpracováváte velké
množství doporučených
zásilek?

Máme pro Vás jedinečné
systémové řešení...

V případě zájmu o systém nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

Jedinečná technologie frankovacích strojů francotyp-postalia a SW ProfiPost vám zajistí bezchybný a efektivní způsob
zpracování doporučených zásilek dle podmínek České pošty, s.p.

Uživatelský přínos

• Snížení nákladů na provoz stroje
• Zvýšení efektivity práce
• Snížení časové náročnosti
• Využití adresáře

Využití výhod databázového systému
• Evidence všech zásilek
• Vyhledávání zásilek
• Rychlý přístup k informacím

dohledat, co bylo v zásilce upraveno, jakým způsobem byla
předávána, kdo a kdy tyto zásilky upravil.

ROZŠÍŘENÝ MODUL PRO EVIDENCI
PŘÍCHOZÍCH ZÁSILEK

Zrychlená odpověď na přijatou zásilku

Software ProfiPost lze rozšířit o modul pro zápis příchozích
zásilek. S tímto modulem tvoří program ProfiPost univerzální aplikaci pro kompletní zpracování poštovní administrativy.

V případě potřeby odpovědi na některou z přijatých zásilek,
lze využít funkce „zrychlená odpověď“. Tzn., jedním kliknutím na přijatou zásilku se program automaticky nastaví do
menu pro frankování s automaticky vyplněnou adresou dle
adresáta uvedeného u přijaté zásilky.

Snadný zápis s využitím jednotné databáze

Modul umožňuje zápis veškerých dat o příchozí zásilce. Libovolně lze nastavit povinná data, bez kterých nelze zásilku
vložit do databáze. Pro zrychlení práce slouží volitelně nastavitelné klávesové zkratky, lze využít také jednotnou databázi adresátů a PSČ s odchozí poštou. Jednotná databáze
tak urychluje zapisování adresátů nejen u příchozí pošty, ale
také u odchozí.

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENTSVÍ
Poštovní váha TONAVA TLA 5

Poštovní váhu TONAVA TLA 5 s váživostí do 5 kg doporučujeme používat se softwarem ProfiPost pro efektivnější systém
práce. Váha Tonava TLA 5 automaticky přenáší váhu zásilky
do software ProfiPost.
Pro připojení s PC je váha vybavena rozhraním USB a RS 232,
které zaručuje velmi rychlý přenos informace o váze zásilky do PC.

Poznámka a typ dokumentu

V modulu lze přednastavit neomezené množství typů dokumentů, které lze následně vybrat jedním kliknutím myši bez
nutnosti zdlouhavého vypisování. Možnost zápisu více než
800 znaků do pole „poznámka“ dává dostatečný prostor pro
evidenci nejdůležitějších dat z obsahu zapisovaného dokumentu.

Přidělení zásilky

Každou zásilku lze přiřadit konkrétnímu referentovi v konkrétním oddělení. Nové referenty lze libovolně vytvářet rovnou při zapisování.

PÉČE O ZÁKAZNÍKA
Servisní podpora

Vyhledávání v databázi a tisk předávacích protokolů

Zákaznická linka pro Vaše dotazy.

V databázi programu lze jednoduše vyhledat zásilky podle
mnoha parametrů (např. jméno, firma, typ dokumentu, podací číslo, jednací číslo, oddělení, referent) za libovolné časové období. Po zpracování zásilek lze následně generovat a
tisknout několik typů předávacích protokolů.

Flexibilita

Společnost Albacon Systems, a.s. disponuje vlastním IT vývojovým centrem. Tým profesionálních programátorů je připraven flexibilně reagovat na požadavky našich klientů.

Editace a opakované předávání zásilek

Modul umožňuje editaci dat každé zapsané zásilky. V případě potřeby lze opětovně předat zásilku jinému referentovi. Při tomto předání je možné vygenerovat nový předávací protokol.

Technické požadavky na HW

Historie editace a předávání zásilky

Při uzavření smlouvy v technické podpoře full excelance získáte automaticky všechny aktualizace software a nové tarifní tabulky v případě jejich změny.

Program ProfiPost nemá žádné speciální nároky na hardware a může pracovat na počítači s Windows XP nebo vyšší.

Full excelance

Pro jednoznačnou identifikaci nakládání se zásilkami slouží historie editace a předávání zásilky. Kdykoli tak lze
Partneři společnosti Albacon Systems, a.s.

Pokud používáte informační systém některého z uvedených partnerů, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám podáme detailní informace o
způsobu propojení a následném systému práce. V případě, že vlastníte nebo zvažujete pořízení neuvedeného IS neváhejte nás kontaktovat.
IT centrum společnosti Albacon Systems, a.s. je připraveno v nejkratším
možném termínu navázat komunikaci s jakýmkoliv dodavatelem IS v ČR.

Albacon Systems, a.s.
Chlumova 6, 130 00 Praha 3

tel.: 224 502 411, fax: 222 780 791
www.albacon.cz, e-mail: albacon@albacon.cz

