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Z Postivo.pl wyślesz list prosto z dowolnego programu
Pionierska platforma poczty hybrydowej – Postivo.pl – udostępniła bezpłatnie wszystkim dotychczasowym i
nowym Użytkownikom aplikację Wirtualna Poczta Postivo.pl. Umożliwia ona wysyłanie tradycyjnych,
papierowych przesyłek listowych prosto z dowolnego programu pracującego w systemie Windows i
posiadającego funkcję wydruku.
Aplikacja tworzy w systemie wirtualną drukarkę o nazwie „Postivo.pl”. Wszystkie dokumenty, które zostaną
„wydrukowane” przy jej użyciu zostaną umieszczone w przesyłce. Wystarczy jedynie podać dane adresata lub
wielu adresatów przesyłki i opcjonalnie wybrać jej parametry. Gotowe zlecenie zostanie automatycznie przesłane
do Postivo.pl. Obsługa Postivo.pl wydrukuje przekazane dokumenty zgodnie ze specyfikacją Klienta, zaadresuje
listy i nada je do odbiorców.
– Projektując aplikację Wirtualna Poczta Postivo.pl wzięliśmy pod uwagę opinie zgłaszane przez naszych Klientów.
Najbardziej kłopotliwe było dla nich przygotowywanie dokumentów w zewnętrznej aplikacji, zapisywanie ich w
jednym z formatów obsługiwanych przez Postivo.pl, a następnie wczytywanie za pośrednictwem Panelu Klienta
gotowego pliku zawierającego dokumenty przeznaczone do wysyłki – powiedział Andrzej Kuch, SOFTMEDIA. –
Aktualnie wystarczy wydrukować dokumenty przy użyciu wirtualnej drukarki Postivo.pl, a zostaną one
automatycznie przekazane na platformę Postivo.pl.
Aplikacja umożliwia szybką wysyłkę tradycyjnym listem dokumentów przygotowanych np. w edytorze tekstu
wprost z niego, bez wizyty na poczcie czy konieczności odwiedzania stron internetowych Postivo.pl.
– Nasza aplikacja współpracuje tym samym z każdym systemem księgowości – wystawiając Fakturę VAT czy inny
dokument księgowy można wydrukować go na drukarce Postivo.pl i w ten sposób wysłać automatycznie do
odbiorcy w papierowej postaci – powiedział Tomasz Konopka, INTERMEDIA. – Użytkownik nie musi nawet
zapisywać przygotowanego dokumentu.
Wirtualna Poczta Postivo.pl kompatybilna jest z systemem Windows (32-bit lub 64-bit) w wersji 2000 / XP / 2003 /
Vista / 2008 / 7 i można ją pobrać pod adresem http://postivo.pl/wirtualna-poczta-postivo
***
O Postivo.pl
Postivo.pl jest pierwszą powszechnie dostępną platformą usług poczty hybrydowej w Polsce. Umożliwia wysyłanie dokumentów
elektronicznych w formie papierowej do wskazanych odbiorców, świadcząc usługi personalizacji przesyłek, wydruku, konfekcjonowania i
adresowania. Serwis umożliwia zrealizowanie masowej wysyłki listów oraz udostępnia interfejs API umożliwiający integrację z dowolnym
systemem lub aplikacją zewnętrzną (http://postivo.pl).

