POSTEN PAKET OCH
PALLTJÄNSTER
Utskrift av Postens frakthandlingar i MONITOR
I MONITOR finns det inbyggt stöd att skriva ut Postens
adressetiketter för följande produkter:
 DPD Företagspaket 16.00
 DPD Företagspaket 12.00
 DPD Företagspaket 9.00
 MyPack (Sverige)
 Hempaket
 Expresspaket
 PALL.ETT
DPD Utrikes kan inte skrivas ut direkt från MONITOR utan måste skrivas ut med annan programvara
(se nedan).

EDI
Posten Logistik AB godkänner inte frakthandlingar utan elektronisk avisering. För att skapa en sådan
från MONITOR krävs en koppling till Memnon Network, Pacsoft Online med orderkoppling eller
Unifaun Online med orderkoppling (se nedan för mer information). Försändelser som inte har aviserats
elektroniskt till Posten debiteras en extra avgift (för utebliven EDI).

Mottagarfrakt
Utan elektronisk avisering kommer Posten debitera avsändaren för frakten samt en extra avgift (för
utebliven EDI).

Hur skriver man ut frakthandlingarna och elektroniskt aviserar Posten?
Det finns tre alternativ:
1. Avisering till Memnon Apport
Om du skriver ut frakthandlingarna från MONITOR och vill skicka elektronisk avisering för Postens
sändningar så kan du använda Memnon Apport (Även kallad Schenker Web-TA och DSV e-service).
Skickar du t. ex avisering till Schenker redan idag via Web-TA, behöver du bara koppla på tillägget
”Öviga transportörer”. (MONITOR stöder ännu inte DPD Utrikes och Postpaket Utrikes till Memnon
Apport).
Läs detta dokument för mer detaljerade instruktioner.
Den 1 juli 2012 införde Posten en ändring för avisering av sändningar via Memnon Apport, Web-TA
och DSV e-service.
Läs detta dokument för mer detaljerade instruktioner om hur ni kan kontrollera er inställning i
MONITOR, så det överensstämmer med Postens krav.
2. Pacsoft Online
Skapa frakthandlingarna manuellt i Postens fristående Internettjänst Pacsoft Online (ni kan skriva ut
etiketter på laser- eller Zebraskrivare).
Pacsoft Online är en fri tjänst hos Posten. Detta innebär att ni loggar in på Postens hemsida då ni ska
registrera och skriva ut dokument för DPD Utrikes och Postpaket Utrikes.
Följ denna länk för mer information.
3. Pacsoft Online med orderkoppling
Om man skickar många sändningar med DPD Utrikes eller Postpaket så kan man ansluta sig till
tjänsten Pacsoft Online med orderkoppling.
Denna tjänst tar Postens samarbetspartner Unifaun AB betalt för.

Detta ger då möjlighet att registrera sändningarna som vanligt i MONITOR, avisera sändningen och
konfigurera ett program så att etiketter automatiskt skrivs ut på er skrivare.
Läs detta dokument för mer detaljerade instruktioner om hur ni går tillväga.
Följ denna länk för order och prisinformation. Ni kan beställa denna tjänst genom att kontakta Monitor
Support.
4. Unifaun Online med orderkoppling
Ett annat alternativ när man skickar mycket sändningar med DPD Utrikes eller Postpaket och har
önskemål om stöd för fler speditörer så kan man ansluta sig till tjänsten Unifaun Online med
orderkoppling.
Detta ger då möjlighet att registrera sändningarna som vanligt i MONITOR, avisera sändningen och
konfigurera ett program så att etiketter automatiskt skrivs ut på er skrivare.
Läs detta dokument för mer detaljerade instruktioner om hur ni går tillväga.
Följ denna länk för order och prisinformation. Ni kan beställa denna tjänst genom att kontakta Monitor
Support.

Kollislag
Dessa kollislag ska användas för Posten PALL.ETT:
 OA – Pallet 40×60 cm (Kvartspall)
 AF – Pallet 60×80 cm (Halvpall)
 PE – Pallet 80×120 cm (Helpall)
 OF – Special pallet (Sjöpall)
Om inte kollislag preciseras i MONITOR exporteras PE. För (Postens övriga tjänster kräver inte
kollislag).

