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Iratok küldése, postázása 

 

1. Alapvetések 

A papír alapú iratot a szervezeti egységek között, valamint külső partnerek számára küldünk. A szervezeti egységek közötti 

iratmozgásnál a gyakorlatban megszokott módon átadókönyv használatával közlekedtetjük. Egyetemen kívülre viszont a Poszeidonban 

regisztrált iratokat mindig postalappal indítjuk meg a Központi Postázó felé, ahol feladásra kerülnek. 

Fontos szabály, hogy iktatott e-mailt csak úgy küldünk, ha az e-mail tárgyában szerepel iktatószám. 

2.  Iktatott papír és vegyes iratok érkezése 

A már iktatott iratokat a Poszeidon materiális példányoknak hívja. 

 

Ha ilyet küld nekünk egy szervezeti egység, azt az összesített információk menüponton (1) jelzi nekünk a rendszer. Ennek feltétele, 

hogy a szervezet postáját figyeljük (2). Ehhez oda kell rakjuk a jelölőt. 

2.1.  Kapott materiális példányok átvétele 
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A szervezeti egységek postái menü várható materiális példányán állva (1), láthatóak a kapott materiális példányaink. A megfelelő 

kiválasztása (2) után megnyomjuk az átvesz gombot (3), majd a mentést (4). Ezután az iratok menüponton már megtalálhatóvá válik az 

irat, már a szervezeti egységünké. 

3. Belső iratforgalom a Poszeidonban 

 

Itt a szervezeti egységek egymás közti iratainak Poszeidonban való eljuttatása kerül ismertetésre. Ennek két megoldása lehet:  

3.1. Iktatással egybekötött belső postázás 

 

3.1.1. Belső és bejövő irányú papír alapú irat 

 

 

Már az iktatást is be tudjuk úgy állítani, hogy egyből elküldésre kerüljön az irat egy másik szervezeti egységnek. Fontos, hogy akár 

belső, akár bejövő irányt választunk a címzett szervezeti egységnek és az ügyintéző szervezetnek meg kell egyeznie, különben nem 

kerül elküldésre. 
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3.1.2. Digitális belső e-mail elküldése 

 

 
Feladó szervezet mindig a mi szervezeti egységünk. Címzett szervezetnél csak egy címzettet lehet megadni, de ha több 

szervezetnek szeretnénk küldeni, akkor praktikus a tárgy mezőben felsorolni őket a könnyebb visszakereshetőség jegyében. 

Fontos, hogy több szervezetnek való küldés esetén is csak egy címzettet tudunk megadni, de a hozzáférést minden 

címzettnek meg kell adni. 

Ilyen e-mailt csak iktatószámmal a tárgyban ellátva szabad küldeni. 

3.2.  Már beiktatott irat postázása 

 

 

Iratok menüponton állva (1) kiválasztjuk a postázni kívánt iratot (2). 
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Ha kiválasztottuk az iratot, akkor az iratok menüpont (1.) Materiális példányok (2) almenüjére kell navigálni, majd kiválasztani a 

postázni kívánt példányt (3) majd a postázás lapfülre (5) kell kattintani. Ezt követően a Postáz gombot (4.) kell megnyomni. 

 

 

 

Megadjuk a címzett szervezeti egységet (1.), majd a feladási adatok lapfülre navigálunk (2). 
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Kézbesítés módjánál kiválasztjuk, hogy Belső Posta (1), majd a mentés gombbal (2) el is postáztuk. 

 

 

4. Kimenő papírlapú és vegyes küldemények kezelése 

Amikor kimenő irányú iratot iktatunk, az automatikusan postázásra is kerül az iktatással, így azzal nincs teendő.  

Viszont ennek közlekedtetése a Központi Postázó felé postalapon történik, amit a Poszeidonból kell nyomtatni 3 példányban. 

Ebből egy darab postalap nálunk marad, kettőt pedig átadunk. 

 

4.1. Szűrési segédlet a napi kimenő posta megjelenítésére 

Alkalmazásához jelenítsük meg a kifelé feladó szervezet oszlopot. 

 

A keresési feltételt állítsuk összetett keresésre. 
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Feladás idejéhez adjuk meg a mai dátumot. Az óra és perc megadása nem szükséges. Pl: 2016.01.01. 

Kifelé feladó szervezeti egység nevéhez a saját szervezeti egységünket. 

Így kilistázza az összes Kimenő postát, ami a szervezetünkben keletkezett. 

 

Postalap menüponton állva (1), kiválasztjuk azokat a küldeményeket, amiket ki szeretnénk küldeni az Egyetemről. Ezt követően 

megnyomjuk a postalap gombot (2). Utána a nyomtat gombot nyomjuk meg (3). 



7 
 

 

A felbukkanó választómenüből ki kell választani a belső átadó jegyzék SE-t. 

 

3 példányban nyomtatjuk a postalapot. Egy példány a szervezeti egységünknél marad. 

 

5. Téves küldés átadás kezelése 

Ha véletlenül rossz, vagy rosszul iktatott iratot küldünk postázásra, lehetőség van az irat visszahívására egészen addig, amíg azt a 

másik szervezeti egység nem veszi át a Poszeidonban. 
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Az összes szervezeti egységnek, illetve külső partnernek a Poszeidonban postázás alatt álló irata, a szervezeti egységek fül feladott 

materiális példányokban (1) látszik. 

Majd kikeressük a hibás postázású iratot (2) és megnyomjuk a nyugtáz gombot (3). 

 

 

Sikeresen célba ért iratnál kivesszük a pipát (1), majd megnyomjuk a mentés gombot. (2) 

Így az irat a Poszeidonban visszakerül a saját szervezeti egységünkhöz. 

 


