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ekopost® – din lösning för kontorspost
Kommunicera med dina kunder där dom är
Skicka din kontorspost direkt från datorn till dina kunders brevlåda.
Vi ser till att dina budskap når fram på önskat vis, vare sig det är
traditionella brevlådan, e-postlådan eller digitala brevlådan.
Med Parajetts tjänst ekopost kan du spara tid och pengar
från dag ett!

Följande kanaler ingår:
Traditionell post (pappersutskrift)
Digitala brevlådor (t ex Kivra, e-Boks)
e-post (med bifogad PDF)
e-faktura (till internetbanken)
Elektronisk faktura via EDI (t ex Svefaktura, Peppol)

Fördelar

Med ekopost förenklar och effektiviserar du hanteringen jämfört med dagens tidskrävande
och kostsamma hantering av utskick, både postalt och digitalt.
•
•
•
•
•
•

Enkelt och användarvänligt
Lätt att ansluta och implementera
Kostnadseffektivt
Tidsbesparande
Statistik, överblick och kontroll
Minskad miljöpåverkan

Bäst av allt: Inga bindningstider, inga fasta avgifter
Vår betalmodell är enkel, du betalar bara en rörlig kostnad för de brev som skickas.

Enkelt och smidigt att använda

Handläggare, kundtjänst, ja alla på kontoret och i organisationen kan använda
denna enkla tjänst för att distribuera meddelande/dokument till mottagaren,
oavsett vilka system ni använder.

Hur går det till?

Det finns olika sätt att göra utskick via ekopost
• Använd vår virtuella skrivare, en nedladdningsbar skrivardrivrutin.
• Logga in i vår molntjänst och ladda upp dokument och eventuella
sändlistor.
• Skapa en integration till oss genom vårt API.
• Med eko-submission, fungerar som en ”hot folder”.
Det är enkelt att använda den virtuella skrivaren och webbportalen. Det krävs dock lite tid
kring implementation i de fall ni vill göra utskick med en ”hot folder”-lösning eller med en
API-koppling. Om så önskas, kontakta oss för en genomgång av dessa lösningar.

Produktbladsinfo
Parajett ekopost

Komma igång

Enkelt! Kontakta oss så hjälper vi dig att snabbt komma igång.
Därefter får ni ett konto att använda på ekopost.se

Kontakt
Andreas Lindh
08-128 660 85
Andreas.Lindh@parajett.se

Logga in och börja använda webbtjänsten direkt alternativt ladda ner och installera den
virtuella skrivaren. Det är busenkelt, vilket som.
Om någon mot förmodan inte tycker att det är busenkelt, går det bra att vända sig till
supporten för att få hjälp.

Kontakt
ekopost-support
0418-545 77
support@parajett.se

