
PostSort LiteEn ledande produkt
PostSort är den ledande programvaran 
för företag som utökar sin verksamhet 
med adressering. Genom att i över 15 
år arbeta nära våra kunder har vi gjort 
PostSort till vad det är idag; - en snabb, 
säker och kostnadseffektiv produkt.
 

Nordenanpassat
PostSort hanterar och sorterar adressater 
inom Sverige, Finland, Norge, Danmark 
och Island.

Användarvänligt
Vid utvecklingen av PostSort har stor vikt 
lagts vid användarvänligheten, utan att 
för den skull göra avkall på funktionali-
teten.

Kostnadseffektivt
Genom att arbeta med mallar i program-
met minskar tiden det tar att behandla 
filer vid återkommande produktioner. 
Inte nog med att man sparar tid; man 
förenklar och kvalitetssäkrar även bear-
betningen. 

Stor spridning
PostSort används idag av fler än 100 
stora och små företag spritt över de 
nordiska länderna. 

Rekommenderat 
PostSort uppfyller de högsta kraven på 
sortering och buntning. Därför rekom-
menderar såväl Posten som CityMail 
PostSort.

PostSort Lite - För företag som arbetar med adressering!

PostSort Lite
En windowsbaserad applikation för sortering av adresser för distribution 
inom Norden. PostSort Lite sorterar och grupperar adresserna enligt posto-
peratörernas strängaste regler, vilket leder till lägre portokostnader för er 
och era kunder. I PostSort Lite förbereds adresserna för att sedan kunna 
produceras i en hos er redan befintlig produktionsanläggning. I PostSort Lite 
kan flera filer enkelt kopplas ihop utan att krav ställs på filformat eller teck-
enuppsättning. Genom den integrerade kunddatabasen sparas kundspecifik 
information, så som importmallar, sorteringsinformation och exportformat. 

Snabbfakta:
Inläsning kan ske från följande filformat:

• Tabb, komma och semikolonseparerad fil.
• dBase, Paradox.
• Fil med fasta fältlängder, med eller utan postslut.
• Fil med ett fält per rad.

Teckenuppsättning vid import:

• DOS/OS2 • Windows
• Macintosh • 7 bitars ASCII
• Egendefinierade teckentabeller

Importrestriktioner:

• Max # adresser: -  (Fler än 10 miljoner.)
• Max # fält: 120 st.
• Max fältlängd: 250 tecken.

Sorteringskategorier:

• Express (A-post, A-Blad, X-service)
• Standard (B-Post, B-Blad, M-Service)

Postoperatörer:

• Posten Sverige • CityMail Sverige
• Posten Danmark • CityMail Danmark

• Posten Finland • Posten Island
• Posten Norge

Förenklar arbetet
• Minnesanteckningar ger er möjlighet 
att spara viktig information kopplad till en 
produkt.

• Importmallar förenklar inläsningen av filer 
vid återkommande jobb.

• Förvalda sorteringsvärden förenklar och 
säkerställer att rätt värden används vid 
sortering.

• Flera användare kan dela information 
genom att jobba mot samma kunddata.

• PostSort Lite sorterar optimalt oavsett om produkterna ska buntas eller lådläggas. Även 
om produkterna måste packas på olika sätt till Posten och CityMail.

• Enkelt att dela upp adressfilen så att ni får en fil per postoperatör.

Supportavtal
Genom att teckna ett supportavtal får ni automatiskt alla uppgraderingar av så väl 
postnummertabeller som program. Dessutom får ni även fri tillgång till vår telefonsupport 
som även omfattar hjälp via fjärrstyrning av er PC.

K Christensen DATA AB
G:a brunnsvägen 49
SE-134 60 Ingarö
Tel. +46 (0)8 570 288 61
info@kcdata.se
www.kcdata.se

Detta medför att all information redan finns tillhands när det 
är dags för nästa utgåva.


