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INLOGGNING:
1. Gå in på; https://po.unifaun.se/ext.po.se.posten
2. Logga in med det användar-ID och lösen som gäller för Din
avdelning/institution. Dessa lämnas ut av respektive chef.
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Skall Du skicka ett paket sker detta i två steg
1. Etikettutskrift – Här lägger Du in de uppgifter som behövs för att
registrera försändelsen och skriva ut den etikett som skall klistras på
paketet.
2. Bokning – Här bokar Du vart posten skall hämta upp paketet som
skall skickas iväg.

Kostnaderna debiteras sedan respektive avdelning/institution utifrån det
kundnummer (användar-ID) som anges.
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INSTRUKTIONER FÖR ETIKETTUTSKRIFT

1. Välj standardutskrift.
2. Ange avsändare och mottagare. Rutor med * är obligatoriska. Klicka
på blåmarkerade ? och ! om mer hjälp önskas.
OBS: Mottagarens postnummer måste vara knutet till en fysisk adress där
paketet kan avlämnas och kvitteras. I de fall numret är knutet till en postbox så
går det inte att komma vidare i beställningen. I sådana fall rekommenderas att
kontakta mottagaren för att få korrekt fysisk adress.
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Tjänst
Hur skall paketet skickas?
 Tur: Försändelse enkel väg. Det vanligast alternativet
 Endast retur: Om någon skall skicka en försändelse till Dig men saknar
etikett.
 Tur och retur: Försändelse fram och tillbaka. Etikett bifogas till mottagaren
att fästa på returpaketet.
SLU har avtal på följande tjänster:
PostNord Parcel
PostNord International Parcel
PostNord Express - Expresspaket
PostNord MyPack Home
PostNord MyPack Collect
PostNord Pallet

Standardpaket
Utrikes företagspaket
Snabbare upphämtning
Expressutlämning innan kl. 09.00
Hempaket utlämnas kl. 17.00 – 21.00
Mottagaren får själv hämta på
avlämningsställe
Pall leverans

Bokning före kl. 13.00 innebär hämtning samma dag.

När klart så tryck Nästa.
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Sändning
Det är viktigt att ange din Proceedoreferens i referensfältet.
Tilläggstjänster
Används vid behov.
Kollin
Ange antal kolli, vikt, kolliuppgift och innehåll.
Följande format gäller:
Maxvikt: 35 kg, vid ev. övervikt tillkommer en tilläggsavgift. Maxformat:
längd 150 cm, bredd 70 cm, höjd 115 cm.
Större och mycket tyngre paket skickas som pallgods.
Klicka på Skriv ut via PDF.
Har Du skrivit ut tidigare bör din standardskrivare redan vara
installerad. Område 1-4 har en särskild etikettskrivare.
Etikettpapper finns att tillgå hos beslutsstöden och dessa laddas med
etikettframsidan nedåt i det manuella matningsfacket på skrivaren.
Hela etiketten fästs sedan på paketet
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INSTRUKTIONER FÖR BOKNING – vart paketet skall hämtas

Gå in under Frakthandlingar => Boka hämtning
Klicka på Manuell bokning för
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Ange kundnummer och klicka på Nästa.
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Ange namnet på den som är ansvarig för paketet.
Ange hämtadress, antal paket och information till chauffören om exakt var
paketet kan hämtas.
Klicka på Nästa.
Fäst etiketten på paketet och placera det på avlämningsplatsen.
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