
 
 

ÚJ FUNKCIÓK A WEBEFJ ALKALMAZÁSBAN 
 

 

WEBEFJ alkalmazásunk új logót kapott és 2019. február 4-től honlapunk ÉnPostám 
menüpontjában már az Irányítópultról is elérhető, nem csak a Postai szolgáltatások fülre 
kattintva.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Könyvelt küldeményekre vonatkozóan az ügyfél saját azonosító adatainak 

nyomtatása  

 
Könyvelt levélküldemények rögzítésénél az alkalmazásban a saját azonosító mezőbe felvitt adatok (maximum 
50 tetszőleges karakterig) a feladójegyzék nyomtatható példányán is megjelennek (PDF). Így a feladott könyvelt 
levélküldemények a belső ügyviteli folyamataikra szabottan az egyedi azonosítók, megjegyzések 
megjelenésével könnyebben rendszerezhetőek.  

 

II. Számlakontroll riport  

 
Egy vagy több megadott megállapodás azonosítóra, az ügyfél által meghatározott időintervallumon belül 
lekérdezhetőek a felvételi adatok. A riport futtatása után az eredmények 3 napig érhetőek el. Ez idő alatt 
biztosított azok letöltése. Szükség esetén a riportok ismételten lekérdezhetőek. 
 

III. Küldeményazonosító igénylés és átadás 

 
Küldeményazonosító igénylés 
 
Az egyszerűbb és gördülékenyebb adatrögzítés érdekében már az alkalmazáson keresztül megigényelhetőek 
a könyvelt küldemények rögzítéséhez szükséges küldeményazonosítók. 
 

 Intervallumos (nyomtatható) azonosító igény elküldése esetén a felhasználható azonosító 
tartomány rövid időn belül dinamikusan megjelenik a tárban.  

 Nyomdai (tekercses) azonosító igény elküldése esetén a megállapodás azonosítóhoz rendelt 

feladási helyet (postát) automatikusan kitölti a rendszer. Az igényelt azonosítókat így ezen a helyen 

tudja majd átvenni. Átvétel után a programban az azonosítókat a felhasználóhoz kell rendelni, csak ez 

után jelennek meg a felhasználható azonosítók a tárban.  

 
 
 
 

Számlakontroll riport  

Lezárt, beküldött jegyzékek IKR szám alapján történő visszakereshetősége 

 

Küldeményazonosító igénylés és átadás  

 

Vámadatok kezelése a nemzetközi árutartalmú levelek esetében – vámáru 

nyilatkozat nyomtatása 

 

Könyvelt küldeményekre vonatkozóan az ügyfél saját azonosító adatainak 

nyomtatása 

 



 
 

 
Küldeményazonosító visszaadás 
 
Lehetőség van egy adott felhasználón és a kiválasztott megállapodás azonosítón belül levő 
küldeményazonosító tartományokat felhasználásra visszaadni egy másik felhasználónak. Ezzel egy másik, a 
megfelelő megállapodás azonosítóra rögzítési jogosultsággal rendelkező felhasználó a visszaadott 
tartományokat fel tudja használni. 

 
 

IV. Lezárt, beküldött jegyzékek IKR szám alapján történő visszakereshetősége  

 

A program a lezárt, beküldött jegyzékek esetében a beküldést követő rövid időn belül a jegyzékhez kapcsolva 
annak IKR azonosítószámát is megjeleníti. Az IKR szám a jegyzéken szereplő küldemények postai felvételéhez 
nyújt segítséget.  
 

V. Vámáru nyilatkozat 

 
Egy vagy több, az Európai Unión kívülre szóló küldemény tételhez a vámkezeléshez szükséges adatokat is 
bekéri a szoftver. Az alkalmazás segítségével vámáru nyilatkozat is nyomtatható. 
 


