
Så här får du iväg posten snabbare
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Alla företag skickar post av olika slag – fakturor, offerter, säljbroschyrer, reklamutskick och mycket annat. Målet är att all denna 
kommunikation ska vara enkel, effektiv och proffsigt hanterad så att posten kommer iväg snabbt. Den måste även se bra ut 
och vara korrekt adresserad så att alla dokument når den avsedda mottagaren och portokostnaderna bör dessutom hållas så 
låga som möjligt. 

Men ofta ser verkligheten helt annorlunda ut. Det kan ta mycket tid att skicka post när processerna är manuella. Dessutom kan 
den mänskliga faktorn göra att någon får ofullständig information eller – ännu värre – helt fel information. Det är irriterande 
när du har slösat pengar på felriktad marknadsföring, men det är potentiellt allvarligt om dokument med personlig eller 
känslig information har hamnat i fel händer. 

I den här guiden förklarar vi hur digitala verktyg kan hjälpa dig att få iväg posten snabbare. Viknings- och 
kuverteringsmaskiner samt programvara för utmatningshantering automatiserar hanteringen av utgående post, vilket gör att 
det går snabbare att förbereda att dokumenten samtidigt som utskicken blir korrekta, får ett proffsigare utseende och får 
lägre portokostnader. 

Tiden du sparar kan du istället lägga på att hjälpa dina kunder och utveckla verksamheten. Och inte nog med det – du kan 
även spara pengar genom att gruppera flera postutskick till samma mottagare i samma kuvert. Det viktigaste av allt är att 
proffsiga och korrekta postutskick i rätt tid gör att kunder, leverantörer och andra som tar emot din post får en positiv bild av 
ditt företag.

En guide om hur du hanterar utgående post på ett effektivare sätt
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Problemet med manuella 
postrumslösningar 

Först måste alla tryckta dokument sorteras eftersom 
posten inte är enhetlig: vissa dokument består av 
enstaka ark medan andra innehåller information på 
en eller flera sidor

När alla dokument har skrivits ut i batcher ska de 
sorteras i rätt utskick. Om du inte är uppmärksam 
på detaljerna kan innehållet i utskicken blandas ihop 
och det kan vara katastrofalt för dataskyddet och 
kundnöjdheten, i synnerhet om utskicken innehåller 
känslig information 

Sedan ska dokumenten vikas, läggas i kuvert och 
frankeras innan de slutligen kan skickas. 

Det kan vara frustrerande att hantera post, i synnerhet 
post i stora volymer. Kanske känner du igen dessa 
besvärliga, manuella aktiviteter: 

Det kan också hända att utskicken inte har optimerats 
efter portokostnaderna. Här är det viktigt att överväga 
två faktorer. För det första om utskicken passar i den 
lämpligaste kuvertstorleken (vilket kan påverka portot) 
och för det andra om all kommunikation till varje 
mottagare har grupperats så att du inte skickar flera 
separata brev (och betalar porto för alla). 
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När företagen växer och komplexiteten och volymen på den 
utgående posten ökar inser många att de måste automatisera 
postprocesserna. Det första man brukar göra är att investera i en 
frankeringsmaskin, som sparar tid och besvär och gör att utskicken 
ser proffsigare ut. 

Detta är en avsevärd hjälp men det finns mycket mer du kan göra. 
Om vi förflyttar oss uppåt i posthanteringsprocessen så kommer vi 
till momentet då dokumenten ska stoppas ned i kuvert. Detta kan 
automatiseras med en viknings- och kuverteringsmaskin som viker 
dokumenten, stoppar ned dem i kuvert och försluter kuvertet så att 
det är färdigt att frankeras. 

Ännu längre upp i processen måste dokumenten förberedas 
och sorteras så att viknings- och kuverteringsmaskinen vet vilka 
dokument som hör hemma i vilka kuvert. Programvaran för 
utmatningshantering förbereder utskicken och ger tillsammans med 
viknings- och kuverteringsmaskinen en noggrann, individanpassad 
och effektivt hantering av utgående post.

Noggrannheten är viktig eftersom det är helt avgörande för 
dataskyddet och företagets anseende att varje person får rätt 
dokument. 

Individanpassningen är viktig eftersom målriktad kommunikation är 
effektivare när du vill att ditt budskap ska nå fram. Med rätt verktyg 
kan innehållet individanpassas efter varje mottagare. Verktygen gör 
det inte bara möjligt att anpassa utskicken, utan ser även till att rätt 
dokument hamnar i rätt kuvert. 

Att automatisera posten sparar 
tid och förbättrar noggrannheten 
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Spara tid eftersom maskinen kan vika 
och stoppa dokument i kuvert mycket 
snabbare. Medarbetare som tidigare har 

lagt mycket tid på detta kan nu istället fokusera 
på andra arbetsuppgifter som tillför kunderna 
och företaget mervärde

Kuverteringsmaskiner automatiserar kuverteringen för en snabbare hantering av utgående post. De kan vika 
dokumenten, stoppa dem i kuvert och försluta kuverten tio till fyrtio gånger snabbare än du kan göra för hand..

De förbättrar även noggrannheten och säkerheten kring posten och ser till att varje person får rätt dokument.

Med en kuverteringsmaskin kan företaget:

Automatiskt sortera post snabbt och 
proffsigt efter exempelvis postnummer 
eller porto inför nästa steg i 

posthanteringen

Posthanteringen kan trappas upp eller ned 
allt efter behovet eftersom förmågan att 
sammanställa posten inte är beroende av 

medarbetare som utför dessa uppgifter. Ibland ökar 
tillväxten gradvis med tiden och postvolymerna ökar 
stadigt, men ibland kommer det in extraordinära jobb 
som ökar belastningen på postrummet. I båda fallen 
måste företaget kunna bemästra situationen

Garantera postens säkerhet och integritet 
så att varje mottagare får rätt dokument. 
Detta är helt avgörande dels för att ge 

kunder eller andra intressenter rätt bild av företaget, 
och dels för säkerheten och dataskyddet.

Att automatisera posten sparar tid och förbättrar noggrannheten 

Kuverteringsmaskiner
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Den fungerar så här:

kuverteringsmaskin gör hanteringen av utgående post anpassningsbar, noggrann och snabb. Genom att Genom 
att kombinera fysisk posthantering med mjukvara kan företaget utnyttja många nya fördelar.

Mjukvaran för att hantera utmatningen förbereder utskicken för kuverteringsmaskinen. Den kan betraktas som 
intelligensen bakom den automatiserade bearbetningen, vikningen, kuverteringen och kuvertförseglingen.

Mjukvara för att hantera utskick

Processen styrs av ett webbaserat gränssnitt. Den är tillgänglig för alla användare i ett 
centraliserat posthanteringssystem. Först sorteras alla dokument i batcher efter exempelvis 
dokumenttyp

Dokumenten får sedan optiska märken (t.ex. streckkoder) utifrån den information de 
innehåller

Utmatningsinställningarna väljs efter vilka dokument som tillhör vilka utskick. 
Kuverteringsmaskinen läser av streckkoderna för att se till att dokumentet hamnar på rätt 
ställe.
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Att automatisera posten sparar tid och förbättrar noggrannheten 
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när olika dokument till samma mottagare 
läggs i ett kuvert för att minska 
portokostnaderna

utskicken med exempelvis kundens namn, 
kundspecifik information samt målriktade 
meddelanden om ämnen som kan vara 
intresse för dem

med åtkomst till posthanteringsgränssnittet 
för alla som behöver det.

eftersom utskicken blir korrekta, möjligheten 
för mänskliga fel minskas markant och varje 
mottagare får korrekt dokument

Sinnesfrid

Kostnadsbesparingar

Möjligheten att individanpassa

Effektiv centralisering

Allt detta ger företaget:

Att automatisera posten sparar tid och förbättrar noggrannheten 
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Med två enkla och effektiva verktyg kan företagen göra sin utgående posthantering snabbare samtidigt som säkerheten är 
inbyggd i processen och kommunikationen förbättras genom individanpassning. Detta gör att företaget sparar värdefull tid som 
istället kan läggas på att generera intäkter och förbättra kundservicen.

Snabbhet, noggrannhet och individanpassning
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Om Neopost

Join us on

NEOPOST är en global ledare inom digital kommunikation, leveranser och postlösningar. Företagets mission är att
hjälpa och vägleda organisationer i att skicka och ta emot kommunikation och varor samt hjälpa
dem att förbättra affärsmiljön med hjälp av programvaru- och maskinvarulösningar.

Neopost tillhandahåller innovativa och användarvänliga lösningar för digital och fysisk kommunikationshantering
till små, medelstora och stora företag liksom e-handelsfraktverksamheter och 
leveranskedjeaktörer.

Neopost har en stark lokal närvaro med 6 000 medarbetare i 29 länder. Och tack vare
sitt partnernätverk marknadsför företaget dessutom sina lösningar i över 90 länder. År 2016 redovisade Neopost
en omsättning på 1,2 miljarder euro.

Neopost är noterat på Compartment A på Euronext Paris och ingår särskilt i SBF 120-indexet.

Läs mer på neopost.se

https://www.neopost.se/
https://twitter.com/NeopostGroup
https://www.linkedin.com/company/neopost
https://www.youtube.com/user/TheNeopostGroup
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