
Luo ja lähetä viestejä
Kontakti - Ohje palveluun



Näin pääset alkuun!

• Mene osoitteeseen 

www.posti.fi/kontakti

> Valitse Luo asiakasviestit 

valikosta Lähetä valmis pdf-

tiedosto.

• Valitse haluatko tuoda valmiin 

aineiston vai luoda viesti 

editorissa. 

>  Klikkaa Oikaise: tuo valmis tiedosto 

tietokoneeltasi vasempaan ruutuun.

> Klikkaa Suunnittele: valitse ensin 

viestimuoto ja tuo sisältö tämän 

jälkeen.

• Näet kaikki viestimuodot, jotka 

on valittavissa.

• Klikkaamalla tuotetta, näet 

lisävalintoja kuten kuorituksen.

> Valitse pdf-tiedostoa vastaava tai 

sinulle sopiva tuote

A4 kirjeelle on valittavana 

myös lisäsivut  (tuo ne 
valmiina pdf-tiedostona).

A5 ja A6 kortteihin on 

valittavana myös kuoritus.

http://www.posti.fi/kontakti


Muokkaa viestiä editorissa

• Tuo Pdf-tiedosto viestisi 

pohjaksi. 

> Valitse + -ikoni ja tuo pdf-

tiedosto omalta tietokoneeltasi ja 

se latautuu editoriin.

> Valitse kuva-ikoni, jos haluat 

tuoda vain 1.sivuisen pdf-

tiedoston tai kuva-tiedoston.

• Siirrä tekstikenttää raahaamalla 

tai muuta sen leveyttä 

”väkäsistä”. Pituus skaalautuu 

leveyden mukaan.

> Klikkaa kenttää ja ”väkäset” 

ilmestyvät molemmille sivuille. 

Muuta kentän leveyttä tarttumalla 

hiiren kursorilla ”väkäsiin”. 

• Lisää sisältöä viestiisi.

> Valitse A-ikoni, joka lisää 

aktiiviselle (tumma reunus) sivulle 

tekstikentän. Lisää tekstiä ja 

kenttä suurenee.

> Klikkaa kaksi kertaa rauhallisesti 

tekstikenttää ja saat kursorin 

näkyviin tai valitse kynä-ikoni.

Kuvakenttä skaalautuu 

samalla periaatteella 
”väkäsistä” leveyttä 

muuttamalla. Kenttien 

sijoittelu toimii raahaamalla 

kenttää hiirellä haluttuun 
paikkaan.

Ihmiset –ikonista löydät 

personointimuuttujat. Jos 
haluat käyttää omia 

personointimuuttujia (esim. 

asiakasnumero) lisää ensin 

osoitteisto.



Tuo osoitteet

• Tuo lähetyksien osoitteet 

tietokoneeltasi.

• Tiedosto voi olla .xls, .xlsx tai 

.csv muotoa.

• Palvelu yrittää tunnistaa 

sarakeotsikot automaattisesti, 

jos ne ovat suomeksi.

• Tarkista osoitekenttä, että se 

näyttää oikealta.

• Tähdellä merkityt kentät ovat 

pakollisia, jotta voimme 

tarvittaessa selvittää osoitteen.

> Klikkaa alaspudotusvalikkoa ja 

valitse sarakkeelle oikea tieto tai 

poistaa sen käytöstä.

• Muista lisätä sarakeotsikot.

• Muista tarkistaa, ettei 

osoitteisto sisällä tyhjiä rivejä 

tai sarakkeita osoitteiden 

välissä.

• Varmista, ettei tiedostossa ole 

käytetty muotoilua.

• Voit lisätä osoitteistoon 

personointiin tietoa.

Voit tuoda osoitteet varustettuna 

haluamillasi sarakeotsikoilla ja 
kohdistaa ne oikeille osoiteriveille. 

Määrätyt sarakeotsikot vain 

nopeuttavat seuraavaa vaihetta.



Valitse ajankohta ja lähetä!

• Valitse milloin haluat viestisi 

olevan perillä.

• Näet lähetyksiesi yhteensä 

summan oikeassa 

alakulmassa.

> Valitse Priority, Economy tai 

Asiakassuora kulkunopeudeksi

> Valitse jakelun alkamisajankohta

• Yhteenveto-sivulta näet vielä 

tilauksesi tiedot.

> Lisää halutessasi tilauksen viite (15 

merkkiä)

> Valitse lähetä ja saat 

tilausvahvistuksen myös sähköpostiisi.

• Kalenterista voit ajastaa 

lähetyksen ja valita jakelun 

alkamisajankohdan 

tulevaisuuteen.

> Klikkaa jakelun 

alkamispäivämäärää ja kalenteri 

avautuu. 

Voit tarkistaa vielä esim. 

laskutustiedot. Sama 
yhteenveto löytyy 

myöhemmin 

Tilaushistoriasta.



Mikä on muuttunut verrattuna Dmmessageen?

Parannukset

• Sujuvampi käyttöliittymä helpottaa paperiviestien 
lähettämisen rutiineja.

• Ei enää huolta flash-tuesta selaimessa.

• Uusi hinnoittelumalli, ei lisenssimaksua.

• Voit tuoda suoraan 2-sivuisen pdf-tiedoston 
palveluun sellaisenaan.

• Osoitteiston sarakeotsikot pyritään tunnistamaan 
automaattisesti, erillistä "mäppäystä" ei aina tarvita.

• Kulkunopeutta valitessa, palvelu laskee mahdollisen 
jakelunajankohdan.

• Jokaisesta tilauksesta tulee sähköpostivahvistus 
tilaajalle.

Eroavaisuudet

• Erillisiä viestipohjia ei tarvita, viestit suunnitellaan 
suoraan tilaukseen.

• Kuvapersonointi tai personointi säännöillä ei ole 
tueta, personointia on selkiytetty ja yksinkertaistettu.

• Jokainen yrityksen Postin asiointitunnukset omaava 
voi käyttää palvelua, erillisiä Dmmessagen
pääkäyttäjä/käyttäjärooleja ei tarvita.

• Kuva- ja tekstikehyksiä liikutellaan ja kokoa 
muutetaan hiirellä, eikä numeerisilla arvoilla.

• Kuvat voi tuoda suoraan tietokoneelta, 
ei erillistä kuvapankkia.



Palvelun fonttien vastaavuudet

Palvelussa (Google font) Vastaavuus

Arimo Verdana

Dancing Script Lucida

Handwriting

Droid Serif Georgia

Lato Calibri

Libre Barcode 39 Viivakoodi fontti

Libre Franklin Franklin Gothic Medium

Marck Script

Open Sans Helvetica

Raleway

Roboto Arial

Source Sans Pro Courier New

Tinos Times New Roman
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Nopeimmin yhteyden saat avaamalla chat-ikkunan palvelussa. 
Chatissävastaamme klo 8-16 välisenä aikana.

Kiireettömämpiin kyselyt voi lähettää sähköpostilla: 
suora@posti.com

Yhteystietoja
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