Elektronikus feladójegyzék előállításának
lehetőségei
Elektronikus feladójegyzék (továbbiakban: EFJ) többféleképpen előállítható.

I.

ePostakönyv alkalmazás

Az ePostakönyv a Magyar Posta saját fejlesztésű, ingyenes, elektronikus feladójegyzéket előállító online
alkalmazása, ami a feladáshoz szükséges leggyakoribb nyomtatványok kitöltésére és a postai
adminisztrációk teljes körű kezelésére alkalmas.
Az alkalmazás használatának előnyei:
➔ Egy kattintással beküldhető az elkészített EFJ a Magyar Posta Zrt. rendszerébe.
➔ Megkönnyíti a tömeges levélfeladásokkal járó feladatokat, hiszen kiváltja a papíralapú feladójegyzék
használatot.
➔ Számos kényelmi funkcióval rendelkezik:
o szoftverbe ágyazott adatbázis támogatja a pontos címzést (utca, házszám szintű adatokkal).
o a beépített címzéstámogatással ellenőrizhető a címek helyessége, valódisága.
o segíti a leggyakrabban használt méretű borítékok, etikettek címzésének kinyomtatását.
➔ Hatályos EFJ-műszaki specifikáció szerinti elektronikus feladójegyzéket készít, így nem kell külön
bevizsgáltatni az elkészített adatállományt.
➔ A papíralapú tértivevény modern, elektronikus formája, a hiteles kézbesítési igazolás az
alkalmazáson keresztül is visszakérhető.
➔ Kezeli a díjhiteles és a bérmentesítő géppel történő feladást is.
➔ Az alkalmazáson keresztül megrendelhetők a levélküldemények azonosítói.
➔ A program kiszámolja a feladáskor fizetendő díjat, így előre tudja, hogy a postán mennyit kell fizetnie
a levél feladásáért.
Alkalmazásunkról bővebb információkat honlapunk ePostakönyv oldalán, IDE kattintva olvashat. A
regisztrációs folyamat leírását ITT érheti el.

II.

Vásárolt, kész program

Vásárolhat bevizsgált, tanúsított programokat közvetlenül a szoftverfejlesztő cégektől: APS Szoftver, Canlu
Software Kft. - Post Admin, DMS One Zrt., e-Corvina Kft, Evrofin Kft. - Saldor Bt., GreenDoc Systems
Kft., Postaktív Kft., AQUIS Innovo Kft, Professzionál Informatikai Zrt.
A szoftverfejlesztő cégekkel közvetlen kapcsolatban állunk, így minden szükséges frissítést, módosítást
hiteles forrásból kapnak meg. Önnek nem kell a fejlesztéssel foglalkoznia, csak intézni a mindennapi
postázási folyamatokat.

III.

Egyedi fejlesztésű program

Ön is elkészítheti az elektronikus feladójegyzéket előállító programot.
Egyedi fejlesztésű program használata esetén a verzióváltást Önnek szükséges intéznie, az ehhez
kapcsolódó műszaki információkat honlapunkon tesszük közzé. Az egyedi fejlesztéshez szükséges
kritériumokat a Műszaki specifikáció című dokumentum tartalmazza, a lefejlesztett program
bevizsgáltatásával kapcsolatos információkat pedig honlapunk Küldemény-bevizsgálás oldalán ismertetjük.

