INK JET-ADRESSERNAS FILFORMAT
OCH LEVERANS TILL TRYCKERIET
Som filformat för adresserna rekommenderas .txt-format. Filen är antingen statisk eller så
innehåller den skiljetecken. Skiljetecken mellan poster/fält är t.ex. semikolon, dvs. tecknet ;.
Uppgifterna för en prenumerant ska placeras på en rad.
Exempel på en postbeskrivning i en statisk fil:
fält 1 används av förlaget, t.ex. kund- eller medlemsnummer
fält 2 namn
fält 3 namn 2
fält 4 gatuadress
fält 5 postnummer
fält 6 postkontor
fält 7 landskod
fält 8 antal exemplar
Alla överflödiga fält (t.ex. e-postadresser och telefonnummer) ska avlägsnas ur filen. Endast
de uppgifter som kunden vill att ska skrivas ut i tidningen ska ingå.
Om t.ex. regionala bilagor önskas, ska filerna komma färdigt sorterade till oss (1 fil/område).
Utländska prenumeranter ska levereras i en separat fil, eller så måste det för utländska prenumeranter finnas ett separat landsfält som kan användas för att plocka dem ur huvudfilen.
Om det i filen finns prenumeranter som får fler än en tidning, dvs. multiplar, ska antingen
adressen vara färdigt kopierad i filen, eller antalet exemplar som går till mottagaren anges i
ett separat fält. Större mängder kan skickas som buntförsändelser (produktens tjocklek avgör – i vissa fall kan redan fem exemplar bilda en bunt, vid tunnare tidningar ska antalet vara
större). Buntarna förses med utskrivna buntlappar som fungerar som adressbärare.
Om det i filen finns prenumeranter utan fullständigt postnummer, avlägsnar systemet dessa
automatiskt, vilket innebär att dessa prenumeranter inte får sin tidning.
Om regionala bilagor inte ingår, levereras finländska prenumeranter i en fil. Om adressförteckningen levereras utan ABC-sortering, har vi möjlighet att utföra denna åtgärd.
Våra adresshandläggare korrigerar inte adresser, utan hanterar filen i den form som den kommit till oss. Vi ansvarar inte för att adresserna är rätt skriva eller för gatuförkortningar. Adressförteckningen måste därför vara utformad enligt Postens anvisningar.
Priser:
avgift för filhantering
specialhantering av filer

68 €/fil
68 €/timme

