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1 Brevfabrikken® innledning

Noe forenklet forklart, så virker Brevfabrikken® som følger:


Brevfabrikken® installeres på de pc’ene som ønsker å sende brev og
fakturaer.



Når Brevfabrikken® er installert, kan man sende brev like enkelt som
e-post.
Alle Windows baserte programmer kan benyttes til å sende brev.



Brevene som plukkes opp blir behandlet og kan sendes til tre steder:
a) Arkivering (dvs. kopiert til ønsket mappe og plassering).
b) Skrevet ut på en eller flere printere, med ark fra valgte skuffer.
c) Sendt til oss for produksjon.
Om a) og b) skal utføres er valgfritt.



I alle tilfellene a), b) og c) er det individuelt valgfritt om man vil benytte
brevarkmal på utskriftene. Dvs. man kan lage en brevarkmal med logo,
slik at man kan sende brev og fakturaer med egen logo, tilpasset
bedriftens profil.



Ved å installere flere Brevfabrikker, kan man f.eks. navngi en printer
‘Faktura’ og stille det inn slik at alt som skrives ut hit vil bli behandlet på
en bestemt måte, f.eks.:
Det skal legges på logo på førstesiden, alt skal sendes som B-Post i
vinduskonvolutt med to vinduer (ekstra vindu slik at logo fra brevarket
kommer frem), pluss at det skal skrives ut på printer i salgsavdelingen og
på printer i økonomiavdelingen (her uten logo for å spare toner).



Alle innstillinger for systemet gjøres enkelt via Brevfabrikken® .



Brevene som skal til oss, krypteres og sendes via nettet for produksjon.



Hos oss blir det lagt på to koder.: Strekkode for å styre
konvolutteringsmaskinen og datamatrix i vinduet for å skanne de ferdige
brevene.



De preparerte brevene sendes så til print/konvoluttering/frankering hos en
av våres produksjonsbedrifter.



De ferdigproduserte brevene leveres Posten samme dag.



Inntil 20.000 brev kan leveres fram til kl.13:00.
Inntil 1000 brev kan leveres fram til kl.15:00.
Mer enn 20.000 brev på en dag, må avtales på forhånd.
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2 Komme i gang /Registrer
2.01 Registrer
For å registrere deg på Autolopia AS benyttes følgende link: www.Autolopia.no
Klikk på Registrer øverst i vinduet.

Fyll inn alle felt så nøye som mulig.
Endringer kan utføres i ettertid etter registrering er utført.

2.02 Last ned program

Velg "Next" flere ganger til installasjonen gir beskjed om at den er ferdig,
og trykk deretter på "Finnish".

NB: Installasjon kan ta flere minutter og kan kreve omstart av maskinen.
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3 Min side
Under min side administrerer du din konto/konti.
3.01 Kontodetaljer

Her fyller du ut firmaopplysninger
Firmainformasjon er det som vises på din faktura.
Organisasjonsnummer må fylles inn. Felt med grå tekst kan ikke endres.
Dersom man velger å krysse av for automatisk tilgang av maskiner og
brukere, trenger man ikke å bekrefte fra min side etter deling av konto.
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3.02 Kontooversikt

Viser kontoer du har opprettet og tilgang til
Du kan enkelt opprette flere kontoer ved å velge "opprett ny konto".
Velges i menyen på venstre side.
Velg hvilken konto du vil administrere fra listen på toppen av siden.
Velg hvilken konto du vil lade opp, saldo vises under valgte konto.
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3.03 Knytt til konto

Du kan få brukerrettighet til en eksisterende konto, for Brevfabrikken®
av en som allerede har opprettet en konto.
For eksempel din administrator, kollega osv.
Vedkommende sender deg kontoID og registreringspassord,
som du skriver inn i feltene.
Klikk på knytt til denne konto for å få tilgang til konto.
PS: Kontoen er ikke aktiv før eier av kontoen har godkjent delingen.
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3.04 Opprett konto

Du kan opprette flere konti om du ønsker det.
1. Skriv inn navn på ny konto
2. Klikk på opprett ny konto

Når du legger til ny konto må denne også lades opp, før det kan sendes brev.
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3.05 Lag ny faktura

Her lader du opp din konto.
1. Velg konto øverst fra listen på toppen av siden
2. Velg ønsket fakturabeløp
3. Klikk på Lag ny faktura
Når faktura er betalt og registret hos Autolopia AS,
kan du sende inn dine brev.
PS: Det er viktig at KID nr. benyttes ved innbetaling.
Registrering vil kunne variere fra noen timer til en dag.
Du vil kunne se din saldo på "Min side" og "Brevfabrikken® Pålogging".
Du vil fremdeles kunne produsere brev, selv om det ikke er penger på konto.
Brevene kan sendes så snart kontoen er ladet opp.
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3.06 Brukerrettigheter

Her kan du slå av eller på tilgang til din konto, for brukere du har delt din
konto med.

3.07 Maskinrettigheter

Her kan du aktivere eller deaktivere maskiner du har gitt tilgang til.
Dersom du deler din konto med en annen bruker kommer maskinen (PC)
til vedkommende opp i dette skjermbildet.
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3.08 Del konto

Her kan du invitere andre til å benytte din konto og Brevfabrikken®
Vedkommende du sender invitasjonen til vil motta en invitasjon på e-post.
Du kan dele din konto med så mange du ønsker. Husk at du må akseptere
nye brukere, dersom du ikke har markert for automatisk tilgang.
Se punkt 3.01.

3.09 Filoverføring

Viser en oversikt over de siste 50 brevene som er sendt til Brevfabrikken®
Ved å merke av i boksen vises også for andre brukere av denne kontoen.
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3.10 Programvare

Her kan du laste ned oppdaterte programvare.

3.11 Kalkulator

Få rask oversikt over besparelser ved bruk av Brevfabrikken®
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4. Pålogging

Under pålogging er det tre faner
1. "Bruker/Konto" for innlogging
2. "Status" oversikt over dokumenter
3. "Oppdatering" sjekk om det finnes en nyer versjon for innstallering

Under pålogging kan du lade opp kontoen din, sjekke for oppdateringer,
generere nytt passord, bytte til annen konto dersom du har flere konti.
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4.01 Bruker konto

Bruker konto
1. Når du er innlogget kan du sende brev direkte. Markerer du for husk meg i
avmerkingsboksen husker Brevfabrikken® brukernavn og passord
2. Klikk på linken for min side. Da kommer du til kontodetaljer, hvor du kan
redigere og endre "din konto"
3. Klikk på "Oppdater saldo" for å se saldo for valgte konto
4. Klikk på "Lag ny faktura". Velg ønsket ladebeløp.
Når du har valgt ønsket beløp kan du klikke på "Send faktura på epost"
da sendes faktura til oppgitt fakturaadresse du har valgt under
kontoinnstillinger på mine sider
5. Har du opprettet flere konti kan du klikke på "Bytt til en annen konto"
Du kan markere i boksen for den kontoen du ønsker som standard konto
Klikk på "OK" for å lagre innstillingene
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4.02 Status

Status
1. "Dokumenter er klar for overføring"
Viser antall brev som er klar for sending til Brevfabrikken®
2. "Dokumenter som er overføres nå"
Viser antall brev som overføres nå
3. "Dokumenter overført totalt"
Viser antall brev som totalt er overført for valgt konto
4. "Dokumenter avvist"
Viser dokumenter som er avvist. Disse er ikke oversendt, eller produsert
5. Det er svært viktig at du er logget på når du skal sende dine dokumenter,
sørg alltid for at det er grønn tekst nederst i status feltet. Er teksten rød,
må du kontrollere om du er pålogget

PS: Det er viktig at du har nettilgang.

Versjon nr.01-08.10.2012

S i d e | 17

4.03 Oppdatering

Oppdatering
1. Klikk på knappen "Sjekk om det finnes en Oppdatering"
Viser oversikt over installert programvare og versjonsnummer
Vi anbefaler at du sjekker for oppdatering av og til
Ved større endringer sender vi varsel på e-post
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5. Printerinnstillinger
5.01 Start

Printerinnstillinger
1. Når Brevfabrikken® installeres er den satt opp med en printer (skriver). Du kan
installere så mange printere som du ønsker. For eksempel faktura, lønn osv.
2. Skriv inn navn på ny printer
klikk "Installer"

3. Ved avmerking i boksene for programinnstillinger velger du om du vil avslutte
printerinnstillinger etter sending. Du kan legge inn ditt eget postnummer, slik at
Brevfabrikken® enkelt kan skille mellom mottakers- og avsenders postnummer.
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5.02 Til Brevfabrikken®

Innstillinger for valgt printer
Her kan du sette opp kriterier for hvordan du ønsker brevene skal behandles
1. Velg om du ønsker brevene sendt med A- eller B-post
2. Velg om du ønsker konvolutt med ett eller to vinduer
3. Velg om du ønsker brevark for dokumenter du skriver ut til valgt skriver
4. Velg om du ønsker vedlegg med brevet. Vedlegget må være en PDF fil.
PDF-filer kan du enkelt lage, ved å installere en PDF-printer (skriver) fra start under
printerinnstillinger
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5.03 Arkivering

Arkivering
1. Du kan selv bestemme hvor du ønsker å arkivere brev som sendes til
Brevfabrikken®. Du kan velge en annen plassering om du ønsker det.
Klikk på "velg mappe" velg så plassering for arkivering.
Dersom du ikke angir annen plassering for arkivering
vil alle brev arkiveres i mappen der Brevfabrikken® ble installert.
For eksempel C:\Autolopia AS\BrevArkiv\
2. Velg om du ønsker å arkivere med brevarkmal, eller kun ren tekst.
3. Velg om du ønsker å arkivere med vedlegg til dokumentet.
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5.04 Lokale Utskrifter

Lokale utskrifter
1. Hvis du ønsker en lokal utskrift kan du velge skriver her.
2. Velg skuff skriveren skal hente ark fra.
3. Du kan legge til flere lokale skrivere hvis du ønsker det,
for eksempel skriver som er plassert hos økonomiavdelingen.
4. Du kan velge om du ønsker å skrive ut med brevark og vedlegg,
for disse innstillingene må du avmerke i boksene og lagre.
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6. Forhåndsvisning

Forhåndsvisning
Under forhåndsvisning, vises alle dokumenter du har printet
(sendt til Brevfabrikken®)
I forhåndsvisning har du flere muligheter før du sender dine brev til
produksjon
PS: Er feltet som viser "Brev til sending" rød:
Må du forsikre deg om at du er pålogget og at saldo er positiv.
Dersom du ikke er pålogget eller at du har negativ saldo, vil dine brev ikke
bli sendt til produksjon. Alle brev vil ligge på vent til de er klare for
sending. Du kan enkelt logge deg på eller lade opp din konto fra
påloggingsiden.
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6.01 Hjelp
Kryss av i avmerkingsboksen så vises en enkel forklaring når du beveger
musepekeren over de aktuelle funksjonene.

6.02 Juster layout
Ved avkrysning i avmerkingsboksen kan du velge mellom seks forhåndsdefinerte
layouter. Layout A er satt som standardvisning.
Du kan selv tilpasse layouten, slik at den passer i ditt vindu.

6.03 Ikke godkjente brev
Viser antall brev som ikke er godkjent.
Du kan sende brevene direkte fra "Ikke godkjente brev" til Brevfabrikken®.
Du kan godkjenne brevene og da vil de overføres til "Godkjente brev" for
overføring senere. Eller du kan slette valgte brev som ikke skal sendes.

6.04 Godkjente brev
Viser antall godkjente brev som er klar for sending.
Her kan du også slette brev som du ikke ønsker å produsere.
Boksen endrer farge dersom brev er godkjent.

6.5 Brev til sending
Viser brev som sendes/overføres til produksjon.
PS: Er feltet som viser "Brev til sending" rød:
Må du forsikre deg om at du er pålogget og at saldo er positiv.
Dersom du ikke er pålogget eller at du har negativ saldo, vil dine brev ikke bli
sendt til produksjon.
Alle brev vil ligge på vent til de er klare for sending.
Du kan enkelt logge deg på eller lade opp din konto fra påloggingssiden.
Klikk på knappen "Pålogging" øverst til venstre i vinduet.
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6.06 Velg alle brev
‘
Markerer alle brev for handling.
Når alle brev er valgt kan du:
"Godkjenn valgte brev"
"Godkjenne og send valgte brev"
"Slett valgte brev"
Velg leveringshastighet (porto) eller konvolutt type for alle valgte brev

6.07 Godkjenn valgte brev

Marker de brevene du ønsker å overføre til godkjente brev.
De overføres da til "Godkjente brev" for senere behandling.
Det er ikke nødvendig å overføre brevene før sending.
Du kan sende brevene direkte fra "Ikke godkjente brev" til produksjon dersom
du ønsker det.

6.08 Godkjenn og send valgte brev

Marker brev/brevene du ønsker å sende til produksjon.
Klikk så på knappen for sending av brev til produksjon.
PS: Forsikre deg om at du er pålogget og at saldo er positiv.

6.09 Slett valgte brev
Marker brev du ønsker å slette, disse brevene blir ikke produsert eller arkivert.
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6.10 Visning konvolutt
Viser plassering av adresse og logo i vinduet.
Ved avmerking i boksen blir konvolutten transparent,
slik at man kan se innholdet i konvolutten.
Dra i scrollbaren for å se slingring i konvolutten.

6.11 Behandling av valgte brev
Her kan man velge leveringshastighet og valg av konvolutt type.
Klikk på lagre etter endring er valgt.
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6.12 Forhåndsvisning av brev
Her kan du se forhåndsvisning av dine valgte brev.
Ved å klikke på åpne "PDF-fil" vil du se hele brevet i en PDF leser.
Inneholder brevet flere sider kan du enkelt dele brevet ved å høyreklikke på
brevet.

6.13 Miniatyr bilder av brevene
Viser brevene i miniatyrformat.
Viser nummerrekkefølge, leveringshastighet og antall sider i brevet.
Er "adr" merket med rødt, som brev nr.4 tyder det på at det er feil i
adressatfeltet. Feilen kan være; feil postnummer, flere eller færre en fire siffer i
postnummeret, postnummer står etter kommune, eller at adressen er utenfor
vindusfeltet.
Du kan slå sammen brev eller slette brev ved å høyreklikke på miniatyrbildet.
Du kan ikke dele brevene her, det gjøres som vist under punkt
6.12 Forhåndsvisning av brev.
PS: Du kan velge å sende brevet selv om det er merket med rødt
dersom du mener at adressen er korrekt.
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7. Brevfabrikken-mappe på skrivebordet
Når Brevfabrikken® er installert kopieres det en mappe til skrivebordet.

7.01 Brevarkiv
Her lagres alle brev som sendes til Brevfabrikken®.
Du kan selv endre plassering for arkivering, dette gjøres fra "Printerinnstillinger"
under arkivering.
Du kan angi arkivplasseringer for individuelle printere, som er installert.

7.02 Brevmaler
Det er forslag til brevarkmal i Word og PDF-format som kan benyttes som mal.
Du kan selv lage dine egne brevark som du kan lagre i denne mappen.
Slik at du enkelt kan legge de ved under "Printerinnstillinger".
Dersom det eksisterer brevark for bedriften kan disse skannes og benyttes som brevark til
printeren.

7.03 Start Brevfabrikken®
Klikk på ikonet for å starte programmet.
Du kan også starte Brevfabrikken® fra programmer:
Start/Programmer/Autolopia AS/Start Brevfabrikken®.

Brevfabrikken® starter også automatisk når du printer til Brevfabrikken®
fra Word eller andre programmer.

7.04 Ikon på oppgavelinjen

Når ikonet vises i grønt nederst til høyre på oppgavelinjen er Brevfabrikken®
klar til bruk.

Når ikonet vises i gult eller rødt nederst til høyre på oppgavelinjen er
Brevfabrikken® ikke klar til bruk.
Sjekk om du er pålogget, tilkoblet nett og at det er penger på din konto.
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