Elektronická doručenka pre jednoduché posielanie mailov - návod pre
nastavenie služby
Spoločnosť ANASOFT pripravila pre správcov bytových a nebytových priestorov novú službu, ktorá
uľahčuje zasielanie mailov s tým, že adresátovi posiela len mail bez samotných príloh.
Služba funguje podobne ako klasické odoslanie emailu, ale s tým rozdielom, že adresátovi sa posiela len
mail bez samotných príloh. Telo mailu obsahuje odkaz, na ktorú keď príjemca klikne, otvorí sa webová
stránka, kde si môže jednotlivé dokumenty stiahnuť.
Zároveň pri kliknutí je zapamätaná časová pečiatka, ktorá sa prenesie do DOMUSu a zobrazí pri danej
zásielke ako čas otvorenia. Podľa tohto má správca garanciu, že zásielka bola doručená.

Nastavenie služby
Pred prvým použitím treba nastaviť parametre dávky, ktoré boli rozšírené o časť doručenky:

pozor - zmena designu okna dávok!

-

Predmet a subjekt emailov doručeniek sú nezávislé od pôvodnej emailovej služby
Obsah mailu musí obsahovať mriežkový výraz #adresazas, ktorý bude nahradený v maile aktívnym
odkazom s prístupom k dokumentom
Prístup k dokumentom s doručenkou môže byť chránený prístupovým heslom, ktoré sa zadáva
v kontaktnej osobe, samotné dokumenty nie sú šifrované
Pokiaľ je prístup šifrovaný, odporúča sa spolu s odoslaním emailu aj zaslanie informačnej SMS
Podľa zapnutého-vypnutého šifrovania je možné definovať v okne dávky dva texty SMS správ
Tlačidlo „Vzor“ slúži na predplnenie obsahu mailu vzorovým textom

Použitie
Vytvorenie zásielky s odoslaním doručenky

-

Email s doručenkou sa vylučuje so službou štandardnej emailovej zásielky.

Kontrola otvorenia zásielky
V strednom okne zásielok:

-

-

Pokiaľ je v identifikácii klienta označenie „odkaz“ – zásielka bola otvorená prostredníctvom kliknutia
na odkaz v doručenkovom emaile. Pokiaľ je v identifikácii zapísaná mailová adresa, adresát otvoril
zásielku priamo na portáli cez výstup Dokumenty užívateľa. V tomto prípade emailová adresa je
identifikácia konta, cez ktoré bol užívateľ prihlásený na portál.
Otvorenie zásielky je poznačené len prvý krát podľa príslušného typu otvorenia, pričom otvorenie
s nižšou prioritou môže byť prepísané otvorením s vyššou prioritou:
Najnižšia priorita je otvorenie na portáli iným kontom akému bola zásielka zaslaná
Stredná priorita je otvorenie na portáli rovnakým kontom akému bola zásielka zaslaná
Najvyššia priorita je otvorenie zásielky cez odkaz v zaslanom emaile s doručenkou

Ako to vyzerá na strane adresáta
Email, ktorý príde adresátovi:

-

Obsah tohto mailu sa nastavuje v hlavičke dávky
Po kliknutí sa zobrazí stránka s dokumentami zásielky:

Najprv sa zobrazí okno na zadanie hesla, pokiaľ je vyžadované a pokiaľ má osoba nastavené heslo:

Následne sa zobrazí stránka s dokumentami zásielky:

Stránka na webe
-

Zásielky sa dajú pozerať aj priamo na portáli po prihlásení vo výstupe Dokumenty

Obmedzenia
Zásielky je možné odoslať až na druhý deň po pripravení. Je to spôsobené tým, že počas noci dochádza
k samotnému presunu súborov na centrálny server. V momente otvorenia mailu už musí byť záloha v
ANASOFTe. Ak neprebehne v noci presun, adresátovi sa zobrazí chyba pri otvorení zásielky.

