
 

Elektronická doručenka pro snadné posílání mailů  

- návod pro nastavení služby 

 

Společnost ANASOFT připravila pro správce bytových a nebytových prostor novou službu, která 

usnadňuje zasílání mailů s tím, že adresátovi posílá jen mail bez samotných příloh. 

Služba funguje podobně jako klasické odeslání emailu, ale s tím rozdílem, že adresátovi se posílá jen mail 

bez samotných příloh. Tělo mailu obsahuje odkaz, na který když příjemce klikne, otevře se webová 

stránka, kde si může jednotlivé dokumenty stáhnout. 

Zároveň při kliknutí je zapamatováno časové razítko, které se přenese do DOMUSu a zobrazí u dané 

zásilky jako čas otevření. Podle tohoto má správce garanci, že zásilka byla doručena. 

 

Nastavení služby 

Před prvním použitím je třeba nastavit parametry dávky, které byly rozšířeny o část doručenky: 

 

 Pozor  - změna designu okna dávek! 



 

 

• Předmět a subjekt emailů doručenek jsou nezávislé na původní emailové službě 

• Obsah mailu musí obsahovat mřížkový výraz #adresazas, který bude nahrazen v mailu aktivním 

odkazem s přístupem k dokumentům 

• Přístup k dokumentům s doručenkou může být chráněn přístupovým heslem, které se zadává v 

kontaktní osobě, samotné dokumenty nejsou šifrovány 

• Pokud je přístup šifrován, doporučuje se spolu s odesláním emailu i zaslání informační SMS 

• Podle zapnutého-vypnutého šifrování je možné definovat v okně dávky dva texty SMS zpráv 

• Tlačítko „Vzor“ slouží k předplnění obsahu mailu vzorovým textem 

 

Použití 

Vytvoření zásilky s odesláním doručenky 

  

- Email s doručenkou se vylučuje se službou standardní emailové zásilky. 



 

 

Kontrola otevření zásilky 

Ve středním okně zásilek: 

 

 

- Pokud je v identifikaci klienta označení „odkaz“ – zásilka byla otevřena prostřednictvím kliknutí na 

odkaz v doručenkovém emailu. Pokud je v identifikaci zapsána mailová adresa, adresát otevřel zásilku 

přímo na portálu přes výstup Dokumenty uživatele. V tomto případě emailová adresa je identifikace 

účtu, přes který byl uživatel přihlášen na portál. 

- Otevření zásilky je poznamenáno jen poprvé podle příslušného typu otevření, přičemž otevření s nižší 

prioritou může být přepsáno otevřením s vyšší prioritou: 

Nejnižší priorita je otevření na portálu jiným účtem jakému byla zásilka zaslána 

Střední priorita je otevření na portálu stejným účtem jakému byla zásilka zaslána 

Nejvyšší priorita je otevření zásilky přes odkaz v zaslaném emailu s doručenkou 

 

Jak to vypadá na straně adresáta 

Email, který přijde adresátovi: 

 

- Obsah tohoto mailu se nastavuje v hlavičce dávky 

- Po kliknutí se zobrazí stránka s dokumenty zásilky: 

Nejprve se zobrazí okno pro zadání hesla, pokud je vyžadováno a pokud má osoba nastaveno heslo: 



 

  

Následně se zobrazí stránka s dokumenty zásilky: 

 

 
Stránka na webu 

- Zásilky se dají sledovat i přímo na portálu po přihlášení ve výstupu Dokumenty 

 

 

Omezení 

Zásilky lze odeslat až druhý den po připravení. Je to způsobeno tím, že během noci dochází k samotnému 

přesunu souborů na centrální server. V momentě otevření mailu už musí být záloha v ANASOFTě. Pokud 

neproběhne v noci přesun, adresátovi se zobrazí chyba při otevření zásilky. 


