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EUPA_LO_003_M_003
2.1 ADMINISTRATÍVNE POSTUPY
2.1.1 Spracovanie pošty
LO3: Vie správne vyzbierať, triediť a odoslať odchádzajúcu poštu
Spracovanie odchádzajúcej pošty
Po dokončení tohto cvičenia, budú účastníci schopní:
1. Vyzbierať, triediť a prioritizovať odchádzajúcu poštu a
identifikovať urgentné zásielky
2. Identifikovať najlepšie spôsoby na odosielanie pošty
3. Dohodnúť náklady na odosielanie zásielok
4. Zabezpečiť službu na zber odosielaných zásielok
5. Zaznamenať poštovné náklady a odchádzajúcu poštu
Individuálne
Skupinové
Písomné cvičenie
Analýza videa
Simulácia
Výber z viacerých možností
Skupinové cvičenie s kartami
Cvičenie s použitím ICT
Hranie rolí
Skupinová diskusia
Prípadová štúdia
1. Účastníci pracujú v malých skupinách po 2-3, dostanú 10
očíslovaných listov v nezalepených obálkach, ktoré je
potrebné odoslať. Ich úlohou je zatriediť ich do skupín (sami
majú prísť na to, čo majú jednotlivé listy spoločné (ide o
pozvánky, faktúry,...)). Nasleduje skupinová diskusia.
2. Druhou úlohou pre účastníkov je rozhodnúť, aký spôsob
odosielania by mali pre jednotlivé zásielky použiť (v závislosti
od konkrétnej krajiny, existuje viacero možností). Nasleduje
skupinová diskusia. Kľúčové otázky, ktoré by mali byť
prediskutované zahŕňajú parametre, ovplyvňujúce výber
spôsobu odosielania (rozpočet, dôležitosť, naliehavosť).
Diskusia by mala obsiahnuť aj to, ktorú poštu je vhodné
posielať elektronicky formou e-mailu a čo musí byť poslané
poštou.
3. Okrem toho, účastníci majú vytvoriť systém/ nástroj pre
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Cvičenie sprevádza

Riešenie

1

zaznamenávanie odchádzajúcej pošty. Potom, čo sa skupina
zhodne na spoločnom systéme zaznamenávania, každá
z malých skupín zaznamená zásielky do tohto nástroja.
Dokumenty odchádzajúcej pošty
10 “odchádzajúcich” zásielok do každej skupiny (vytvorené trénerom,
alebo kópie skutočných zásielok). Aby sme zabezpečili rozmanitosť
a možnosť triediť zásielky, tu sú návrhy:
1. Faktúra za služby pre lokálnu spoločnosť
2. Pozvánka pre obchodného partnera na účasť na našom
evente
3. List s poďakovaním pre obchodného partnera za účasť na
našej konferencii
4. Faktúra za služby (pre spoločnosť so sídlom v zahraničí)
5. Ponuka služieb do tendra (pre lokálneho zákazníka)
6. Dodací list (pre lokálneho zákazníka)
7. Objednávka na prenájom konferenčnej miestnosti v hoteli
8. Pozvánka pre lokálnu firmu pre účasť na tendri
9. Ponuka služieb do tendra (pre zákazníka v ČR)
10. Podpísaná zmluva - zásielku vraciame obchodnému
partnerovi
Každý z dokumentov by mal byť v nezalepenej obálke, s údajmi
o adresátovi.
Systém zaznamenávania zásielok – tréner môže použiť vzor tlačiva
„kniha odchádzajúcej pošty“ 1.Môže navrhnúť excelovskú tabuľku –
a poskytnúť účastníkom príklad, ako ju správne vyplniť.
Riešenie – triedenie pošty
Spôsob triedenia zásielok nie je dôležitý, tréner nezadá účastníkom
počet skupín, do ktorých majú poštu roztriediť. Mal by to nechať na
nich, preto môže byť riešenie rôzne.
Kniha došlej pošty (napr. v MS Excel):
- Mala by obsahovať aspoň nasledovné stĺpce –
o poradové číslo zásielky
o interný dátum odoslania
o prioritu
o odosielateľ (kto dokument podpísal)
o adresát a adresa
o typ(predmet)zásielky
o číslo zásielky - z pošty (v prípade použitia špeciálnej

V niektorých krajinách, napr. na Slovensku sa predávajú v špecializovaných obchodoch a niektoré spoločnosti ich používajú
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služby – umožňuje sledovať a dohľadať zásielku)
náklady/rozpočet
spôsob použitej poštovej služby (prvá trieda,
doporučene, kuriérom,...)
o externý dátum odoslania
Zvláštnu pozornosť treba venovať spôsobu, ako účastníci
vypĺňajú záznamy (informácie musia byť presné a kompletné
a v správnej miere detailu).
o
o

Iné komentáre pre trénera

-
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