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Luotettava kumppani digitalisaation 
apuna 
– tiedolla ja taidolla



Posti valtion kumppanina
• Valtiokonttorin laskujenvälityssopimus

• Digi- ja väestötietoviraston TKJ-sopimus

ALOITA VIDEO >

https://vimeo.com/509822219


Viestien lähettäminen - iPost

• Tee kirjeen ulkoasun itse tai 
anna meidän hoitaa asia.

• Ei minimivolyymivaatimusta, 
ei erätyömaksuja.

• Ei paperin tai kirjekuorten käsittelyä.

• Yksi hinta, joka kattaa tulostuksen ja
postimaksun.

• Ei postimaksujen hallintaa.

• Selkeä hinnoittelumalli – ei piilokuluja

1, 2, 3 tai 100 000 kirjettä 
päivässä ei tee palveluun 
mitään eroa, voit lähettää 
postisi juuri silloin, kun se 

sinulle parhaiten sopii.

Vaivaton, 
kaiken sisältävä 

hinnoittelumalli, joka 
tarjoaa kiinteän 

kirjekohtaisen hinnan.

Sopii kaikille 
dokumenttityypeille:
Laskut, muistutukset,

tiedotteet, markkinointi-
kirjeet jne.



Säästä aikaa 
– tavoitat 
asiakkaasi nopeammin!

Säästä rahaa 
– sähköinen 
asiakirja maksaa vähemmän 
kuin tulostettu 
asiakirja.

Portaalit – linkitetty iPostiin

Portaali on tulevaisuus. Se on turvallinen, se on halpa ja 
se on tehokkaampi, koska se mahdollistaa välittömän vuorovaikutuksenasiakkaan 
kanssa.”

Pohjoismainen vakuutusyhtiö

”

OMAPOSTI-SOVELLUS

Kaikki kirjeet, laskut ja paketit yhdessä paikassa, jossa 
laskut ja kirjeet voi arkistoida maksutta.

oma.posti.fi

SUOMI.FI-VIESTIT

tietoturvallinen tapa viestiä julkisen hallinnon ja muiden palvelua käyttävien 
organisaatioiden kanssa. Organisaatiot voivat lähettää kansalaisille päätöstietoja ja 
muita dokumentteja portaaliin.

suomi.fi/viestit

• Täydentää iPost-palvelua.

• Helpottaa vuorovaikutusta 
loppuasiakkaan kanssa.

• Asiakkaat omistavat 
dokumentit ja voivat 
tallentaa ne portaaliin.



Printer Driver käsittelee 
työpostin tehokkaasti

• Lähetä Printer Driverin avulla työpostit suoraan iPost-
tuotantoon.

• Kirjeet voi lähettää suoraan MS Word 
-ohjelmasta tai PDF-tiedostona.

• Printer Driver asennetaan keskitetysti verkkotulostimeksi 
tai yksittäisille tietokoneille ja sitä voi käyttää kuin 
tavallista tulostinta.



Sähköinen allekirjoitus

• Poikkeusaikana dokumenttien allekirjoitus on 
hankaloitunut ihmisten työskennellessä kotoa ja fyysisten 
tapaamisten siirryttyä verkkoon.

• Tarvittavat dokumentit voi allekirjoittaa myös sähköisesti –
yhtä turvallisesti, laillisesti ja nopeasti!

• Sähköistä allekirjoitusta voi hyödyntää sopimusten lisäksi 
kaikkiin allekirjoitusta vaativiin dokumentteihin, esim. 
pöytäkirjat, tilinpäätökset, kauppakirja sekä hankinta-,  
vuokra- ja työsopimukset.



Dokumenttien digitointi

• Digitointiprosessissa paperidokumentit skannataan kuviksi 
• Ohjelmiston avulla kuvista poimitaan halutut tiedot 
• Tuloksena on kuva- ja datatiedosto, joka toimitetaan asiakkaalle

Me muutamme nämä… …tähän!



eArkisto

• Arkistoi dokumentit sähköisesti.

• Täyttää julkisen sektorin SÄHKE2 -vaatimukset

• Helppo verkkokäyttöliittymä, jonka kautta arkisto on aina 
käytössä nopeasti ja kustannustehokkaasti

• Kaikki dokumentit yhdessä paikassa.



Laskujen lähettäminen

Myyntitilaukset

Laskujen lähettäminen

Valvonta

Integrointi ja raportit

Oikeellisuus-
tarkistus ja 
muuntaminen

Visualisointi ja 
kanavointi

Jakelu ja 
arkistointi

VÄLITTÄJÄ

Posti, operaattori
tai pankki

ERP

E-lasku B2C

Verkkolasku B2B 

LASKUTTAJA

Paperilasku

Portaalit

Sähköpostilasku

Arkisto

Mobiililasku

ERP

MAKSAJA



Laskujen vastaanottaminen

Laskun vastaanotto 
–palvelulla vastaanotat 
laskut 
eri kanavista Ra

ja
pi

nt
a

Monta kanavaa – yksi ratkaisu

Tehokas standardipalvelu ostolaskujen vastaanottamiseen

Paperilasku

Sähköpostilasku

Verkkolasku
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