Název produktu:

Malá poštovní kancelář - Profi

Určení:
Produkt je určen pro firmy a podnikatele, kteří využívají poštovních služeb pro doručování obyčejných
dopisů nebo doporučených listovních zásilek do ČR a do Evropy.
Aplikace pro tento produkt umožnuje:
•
•
•

Vytvářet a odesílat poštovní zásilky a tyto doručovat prostřednictvím České Pošty, s.p.
Vytvářet a odesílat hromadné zásilky a tyto doručovat prostřednictvím České Pošty, s.p.
Vytvářet a odesílat zásilky do datových schránek

Specifikace:
Za roční poplatek 399 Kč zákazník získá možnost vytvářet a odesílat obyčejná psaní nebo doporučené
listovní zásilky až s 8 přílohami a celkovým počtem až 55 oboustranně tištěných listů A4 v obálkách
C5/6 nebo C4 do hmotnosti až 500g za výhodné ceny přímo z počítače a to kdykoli a odkudkoli.
Jednou z příloh může být poštovní poukázka typu A (složenka).
Aplikace pro tento produkt umožňuje vedle tvorby dopisu interním editorem také import a následné
odeslání externě připravených dopisů ve formátu PDF dle specifikace České Pošty do velikosti až
20Mb nebo automatizovaně prostřednictvím API rozhraní. Zásilky budou po elektronickém odeslání
strojně vytištěny, zabaleny a doručeny adresátům.
Adresy mohou být zadávány jednorázově nebo výběrem z adresáře, do kterého je možné pro tento
produkt uložit neomezené množství adres. Adresy mohou být hromadně importovány z jiné aplikace
dle předepsané šablony a následně uloženy v adresáři ČP Cloud pro další využití.
Aplikace pro tento produkt umožňuje hromadné odesílání zásilek na adresy uvedené přímo v
odesílaném dokumentu, tisk loga na obálku, automatický resizing dokumentu do požadovaného
formátu a možnost technického napojení vlastních aplikací prostřednictvím poskytnutého API
rozhraní.
Uživatel může sledovat stav každé odeslané zásilky, získávat informace o doručení doporučených
zásilek a tyto archivovat ve složkách. Úložiště pro strukturovanou archivaci dopisů či šablon může být
pro tento produkt využíváno až do objemu 20 GB uložených dat.
Uživatel může také povolit přístup až 7 dalším uživatelům.
Platby za službu se provádějí dle ceníku služeb pro tento produkt a to prostřednictvím kreditu,
platební kartou nebo speciálním poukazem. Pro tento produkt je umožněna také platba fakturou dle
individuálně sjednaných podmínek.

