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A hiteles papír alapú másolat

Borítékológép
vezérlőjelek

Egyedi azonosító

Hitelesítési záradék QR kódok

Eredeti 
elektronikus 

dokumentum

IENY bejegyzés
elérési útja 

Az eredeti elektronikus 
dokumentum elérési 

útja

Papír alapú 
másolat



A hitelesség ellenőrzése – Iratérvényességi 
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Hitelesség - összefoglalás

Kijelölt szolgáltató

 Jogszabálynak megfelelő rendszer
– Zártság, sértetlenség, biztonság, teljesség, 

ellenőrizhetőség

 Jogszabálynak megfelelő előállítás
– Hitelesítési jegyek
– Lenyomat alapú hitelesség
– IENY – bizonyíték tár (kettős jelentés)
– Eredetivel összehasonlítás lehetősége 

 Iratkezelő képesség kiemelt jelentősége
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Csatlakozás lehetőségei és feltételei

Csatlakozás lehetőségei
– Szakrendszerből
– Központi iratkezelőből

Csatlakozási felületek
– HK (KRX)
– Web service

Folyamata
– Döntések a használattal kapcsolatban
– Adatok egyeztetése
– Expediálás/postázás folyamata átalakul



Beérkező információ - a hibrid konverzió kézbesítési 

utasítása

Küldemény adatok
– Küldemény típus
– Címzési mód
– Borítékolási mód
– Ragszám kezelés

Csatolt dokumentum(ok) adatai
– File név
– Nyomtatás
– Hitelesség, sértetlenség (aláírás, lenyomat)

Címzett(ek) adatai



Kimenő információk – Igazolások
Hibrid konverzió

Befogadás igazolása
– Befogadási nyugta

Nyomtatás igazolása
– Nyomtatási nyugta

Kézbesítésre továbbítás igazolása
– Elektronikus feladójegyzék

• Több küldeményre vonatkozik
• A postai felvétel visszaigazolása

Analitika



Igazolások
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Tapasztalatok - bevezetés

A szolgáltatások funkcionalitásának 

megismerése

Összhang a saját igényekkel

Választható és rögzített funkciók aránya
– Kézbesítési utasítás összeállítása

Tipikus, egyszerűbb küldeményekkel 

kezdeni

Sablonok használata

Címadatok tisztítása

Tesztek



Tapasztalatok - igénybevétel

Küldemény elemek
– Ablakos boríték

– Címző lap

– Ragszám kezelés

Tipikus problémák
– Szkennelt dokumentum

– Címzési információ
• rendelkezésre álló hely

– Belföldi – Nemzetközi küldemények 
• Ország kód szerinti ragszám stb.



Előnyök

Az adminisztrációs teher jelentős 
csökkenése
– Papír alapú dokumentum előállítás és kezelés 

(nyomtatás, aláíratás, irattári példány)
– Postai küldemény előállítás

• Borítékolás, címzés, feladó- és tértivevény írás
– Postára adás
– Ragszám visszavezetés

 Iratkezelő - automatizmus – emberi hibák  
kiküszöbölése

Átfutási idő – postai felvétel eliminálása

Gazdasági előnyök



Összefoglalás – a szolgáltatás alapvető jellemzői

Hitelesség

Titkosság

Sértetlenség

Zártság

Igazolások



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!
andras.varadi@posta.hu


