
Telepítés MPL címiratkitöltő lépésről lépésre 

Üdvözlöm! A következőkben bemutatjuk, hogyan telepítheti az MPL címiratkitöltő legújabb 

verzióját. Ha már túl van ezen, kattintson át a Beállításokat, illetve a Küldemény rögzítést 

bemutató kisfilmünkre. 

Először kérem, töltse le a telepítőprogramot a posta.hu/mplcimirat oldalról, vagy akár most 

rögtön a linkre kattintva. Fontos, hogy a Címiratkitöltő program csak akkor futtatható, ha a 

Microsoft .NET Framework 4.0 keretprogram telepítve van a gépen. Amikor a letöltés 

befejeződött, indítsa el a telepítő fájlt. Az első feladat a program nyelvének kiválasztása. 

Amikor ez megtörtént, egy üdvözlő képernyő jelenik meg. Kattintson a Tovább gombra. A 

licence szerződés átolvasása után jelölje be az elfogadom a szerződést opciót, és lépjen 

tovább. A program alapértelmezés szerint a C:\Program Files\MPL Program\Cimiratkitolto 

könyvtárba települ, de megadhat más helyet is. Ha készen van, lépjen tovább. A következő 

képernyőn eldöntheti, hogy a Start menüben milyen néven szerepeljen a szoftver. Ha gyakran 

használja majd a programot, érdemes elhelyezni ikonokat az asztalra és a Gyorsindítás 

eszköztárba is. Amennyiben minden beállítás megfelelő, indítsa el a telepítést. Ha a program 

egy korábbi verzióját már telepítette, az a példány törlésre kerül, de tárolt adatai 

természetesen nem vesznek el. A régi programról biztonsági másolat készül, amely megőrzi 

eddigi partnereit és korábbi küldeményeit, de új rögzítést már csak az új verzióban 

kezdeményezhet. Készen is van. A Befejezésre kattintás után az új szoftver használatra kész. 

Amikor először használja a programot, aktiválnia kell az alkalmazást, ehhez két fájlt kell 

betöltenie. Az Ügyfél fájl az ön személyes adatait tartalmazza, csomagazonosítókat, 

szerződéses adatokat, feladási díjakat. Keresse meg az Ügyfélfájl kiterjesztésű állományt, 

amelyet emailben küldtünk el Önnek korábban, majd kattintson a megnyitásra. Ezután meg 

kell adnia egy másik fájl helyét is, amit szintén emailben kapott. Indítsa el a programot, és 

jelentkezzen be. Első alkalommal használja jelszónak az mpl betűsort. Ezt később 

megváltoztathatja a Beállításokban. Régi ügyfeleink alapadatait áttölti a program, de vagy 

neten keresztül vagy az emailben kapott Ügyfélfájlok betöltésével nekik is aktiválniuk kell a 

programot első használatkor. A szoftver automatikusan betölti a partnerek régi programból 

kinyert adatait. Amelyik adat beolvasása sikertelen, az pirossal jelenik meg. Ezeket azonnal 

törölheti vagy módosíthatja. A Módosítás gombra kattintva javíthatja a cím adatokat.  Partner 

címét akár folyamatosan is beírhatja, a program automatikusan szétosztja azt a megfelelő 

mezőkbe. Ha végzett, mentse el a helyes adatokat. Akár új partnerünk, akár a régi szoftvert 

frissítette, első belépéskor automatikusan megnyílik az Alapbeállítások karbantartása menü. 

Ezeket a paramétereket feltétlenül be kell állítania a feladások rögzítése előtt. Itt adhatja meg 

a küldemények őrzési idejét és a külön szolgáltatásokat. Beállításait később persze 

módosíthatja. Lépjen tovább a második oldalra, ahol megadhatja többek között azt, milyen 

adatok, paraméterek jelenjenek meg küldeményrögzítéskor. Ha készen van, mentse el 

beállításait. Az alapbeállítások után az E-mail küldés paraméterei következnek. Először adja 

meg kiszolgálója SMTP adatait. Néhány nagyobb kiszolgálót már előre betápláltunk a 

programba. Ezután adja meg a feladót vagy feladókat. A különböző tárgyú leveleket egy vagy 

akár több címről is küldheti. Végül megadhatja, ki kapjon másolatot az egyes levelekből. A 

legvégén érdemes teszt email küldésével ellenőrizni beállításai helyességét.  



Ezen a képernyőn beállíthatja, hogy a feladójegyzéket automatikusan emailben küldje ki a 

program. Ha valamiért nem tudja vagy nem szeretné így továbbítani, mentse adathordozóra, 

és küldje el a csomagfeladas@posta.hu címre. Mentés után máris megkezdheti a program 

használatát. A főképernyőről elérheti a menüpontokat, a bal felső sarokban pedig láthatja az 

aktuális verzió számát. Hogyan tovább? A következő két kisfilmben megismerkedhet a 

Címiratkitöltő szoftver főbb funkcióival, és a rögzítés mikéntjével. 

mailto:csomagfeladas@posta.hu

