
Jak wprowadzić do obrotu pocztowego neopaczkę? 

:

a. Wejdź na stronę Envelo: h:  p:/www.envelo.pl/bocommon. Wybierz domenę PP oraz
swoją placówkę. Zaloguj się podając swój login i hasło do komputera.

. .

c

d. datę ważności

e. Jeśli data ważności wyświetla się w kolorze zielonym oznacza to, że opłata za przesyłkę
jest poprawna.

f. Wybierz przycisk
"Potwierdź przyjęcie
przesyłki" (1). Spowoduje to
zatwierdzenie opłaty,
a Nalepka adresowa pojawi się
w systemie jako wykorzystana.

g. Przejdź do przyjęcia
przesyłki w Poczta2000.

UWAGA: 
Jeśli data ważności wyświetla się w kolorze czerwonym, oznacza to, że opłata została 
już wykorzystana. W tej sytuacji należy "Odrzucić przesyłkę" (2) i zaproponować 
Klientowi opłacenie przesyłki jak Klientowi indywidualnemu oraz poinformować o 
konieczość uzupełnienia standarowej nalepki.

2. Przyjmij przesyłkę w SP2000:
a. Zeskanuj kod kreskowy z przesyłki w menu głównym modułu „Rejestracja”.

• Jeżeli przesyłka znajduje się w Poczekalni systemu, po zeskanowaniu
otworzy się zakładka z umową „NeoPaczka – Envelo/ Nazwa regionu”.
UWAGA: Przy pierwszym imporcie wyszukaj umowę ręcznie, przy
kolejnych będzie podświetlona.

• Jeżeli system nie znajdzie danych o przesyłce, pobierz plik z BackOffice Envelo.
UWAGA: W tym celu raz jeszcze zeskanuj przesyłkę w BackOffice
Envelo i wybierz przycisk "Wygeneruj plik dla Poczty2000" (3).

b. W oknie "Obsługa importu" zweryfikuj czy dane w systemie są zgodne ze stanem
faktycznym.

• Sprawdź masę oraz wymiary.
• Gdy paczka posiada niestandardowe wymiary lub kształt sprawdź czy w kolumnie

„Usługi komplementarne” widnieje literka M – oznaczająca wykupienie usługi
Przesyłka niestandardowa.

• W przypadku niezgodności nanieś poprawki w systemie, na etykiecie
adresowej oraz na papierowym potwierdzeniu nadania (o ile Klient posiada).

c. Po zweryfikowaniu przesyłek na liście i upewnieniu się, że dane są zgodne ze stanem
faktycznym, sprawdź grupę przesyłek (Ctrl+S).

d. System utworzy operacje przyjęcia przesyłki – podsumuj operację.

e. Przekaż przesyłkę do dalszej ekspedycji.

Dodatkowe informacje:
1.Prawidłowy adres logowania do Envelo to http://www.envelo.pl/bocommon
2.W przypadku braku dostępu do Internetu, paczkę można zweryfikować dzwoniąc pod numer +48 22 276 29 88  (od poniedziałku do piątku, 8:00-20:00).
3.Jeśli przesyłka została błędnie oznaczona w BackOffice Envelo, należy ją ponownie zeskanować i wybrać właściwy przycisk (potwierdzenie/odrzucenie), pozostawiając komentarz

informujący z czego wynika zmiana statusu.
4.Jeśli przesyłka pozostawiona poza kolejnością, okazuje się niezgodna z regulaminem należy ją zwrócić do Klienta - zeskanuj przesyłkę w Envelo ponownie i wybierz przycisk "Odrzuć przesyłkę",

podając powód odrzucenia. Skontaktuj się z Envelo pod numerem +48 22 276 29 88 i poinformuj o konieczności odebrania tej przesyłki przez Klienta.
5.W żadnym wypadku NIE MOŻNA wybierać, ani usuwać innych usług dodatkowych (oprócz przesyłki niestandardowej) – nawet na życzenie Klienta.
6.Jeśli Klient oczekuje papierowego potwierdzenia nadania przesyłki, powinien go samodzielnie wydrukować.
7.Jeśli Klient chce złożyć żadanie dotyczące nadanej neopaczki, powinien skontaktować się z Envelo. Placówka przyjmuje JEDYNIE żądania zgłoszone przez Envelo.
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