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Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. - spółka Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej

Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o.
(PPUC) to spółka z Grupy Kapitałowej Poczty
Polskiej, której zadaniem jest rozwój
cyfrowych usług pocztowych, dostępnych dla
klientów indywidualnych, firm oraz instytucji.
Spółka istnieje od 2012 roku, a od 2013 roku
funkcjonuje pod marką poczty przyszłości -
Envelo.

Envelo za pośrednictwem swojej platformy
internetowej i aplikacji mobilnej umożliwia
wygodny dostęp do kompleksowych,
bezpiecznych i zaufanych innowacyjnych
usług pocztowych.
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Zwycięzca Finalista
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• PGE Obrót S.A.,

• Oponeo.pl,

• Żywiec S.A.,

• Nestle S.A.,

• Mondelez Polska Sp. z o.o.,

• Polski Prąd S.A.,

• PKP S.A.,

• LUX MED Sp. z o.o.,

• Idea Bank S.A.,

• I wiele innych
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Nominacja Laureat 2015 r. –
za Neopaczkę

Envelo to sprawdzona, obdarzona zaufaniem marka

Laureat 2015 r.
za aplikacje 

Wirtualna Drukarka 
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Osoby
prywatne

Mały i średni
biznes

Duże
firmy

Instytucje 
publiczne

Poczty 
zagraniczne

Usługi
pocztowe

Kanały
dostępu

Usługi
powiązane

Technologia Systemy
publiczne

Platforma Envelo
nowoczesne usługi pocztowe dostępne przez Internet
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www - Platforma Envelo www - portal dla wydruków masowych

aplikacja mobilna

Kanały dostępu do cyfrowych usług pocztowych dostosowane do potrzeb klientów
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(1) Formularz potwierdzenia nadania 

(2) Neoznaczek z kodem R można wydrukować samodzielnie na etykiecie 
samoprzylepnej, kopercie, kartce papieru 

(1) Usługa umożliwiająca zakup 
znaczków pocztowych przez 
Internet do samodzielnego 

wydruku na przesyłki listowe
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proste i szybkie opłacanie nadawania i śledzenie paczki

(1) Nalepka adresowa
(2) Potwierdzenie nadania przesyłek

(2)

(1)

Usługa umożliwiająca opłacanie 
nadawania paczek wraz z 

przygotowaniem dokumentów 
nadawczych
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(2)

(3)

(1)

(1) Koperta Envelo
(2) Strona adresowa – cover page
(3) Treść listu, drukowana również w kolorze

Usługa umożliwiająca elektroniczną 
dystrybucję listów, z możliwością 
dostarczenia ich do odbiorcy w 

formie elektronicznej lub papierowej.
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Aplikacja desktopowa umożliwiająca 
wydruk i nadanie korespondencji 

zwykłej i rejestrowanej bezpośrednio 
z komputera w domu lub firmie

Wirtualna Drukarka



www.envelo.pl

(1) Oznakowana korespondencja do skanowania
(2) Obsługa zeskanowanej korespondencji w Skrzynce Envelo
(3) Podgląd danych o przesyłce

(2)

(3)
(1)

Usługa umożliwiająca odbieranie 
korespondencji tradycyjnej w 

formie elektronicznej
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Dostępne formaty:

Pocztówka A6
Pocztówka A5

Karnet A6 

Usługa umożliwiająca wysyłanie 
kartek pocztowych przez Internet

i doręczania ich tradycyjnie 
wprost do rąk odbiorcy



Proces optymalizacji kosztów obsługi 
korespondencji wychodzącej

na przykładzie firmy z sektora ubezpieczeniowego

CASE STUDY
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*Opracowanie własne

440 000 
szt./rok

Nadanie
do 40% taniej

Odbiór przez 
Pocztę Polską

Samodzielne
przygotowanie

Tradycyjna obsługa korespondencji wychodzącej 
przykład z sektora ubezpieczeniowego 
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22 000 h

440 000 zł

220 000 zł

Śr. czas  - 3 min/1 list

Tradycyjna obsługa korespondencji 

Tradycyjny proces obsługi korespondencji to koszt ok. 1,280 tys. zł

*Opracowanie własne

620 000 zł

3 min.    x     440 000 szt.

Proces przygotowania listu do nadania 

Wydruk 

Kopertowanie  

Adresowanie 

Dokumenty 
nadawcze 

Koszty osobowe 

Koszty nadania

1 280 000 zł

Koszty usług obcych
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22 000 h

440 000 zł

220 000 zł

Tradycyjna obsługa korespondencji 

620 000 zł 720 000 zł *)

0 h

0 zł

0 zł

Obsługa korespondencji z 
Envelo 

Zmiana tradycyjnego procesu obsługi na proces z Envelo to wymierne efekty kosztowe

1 280 000 zł
*) obejmuje koszty wygenerowanie pliku do druku, wydruk, zakopertowanie, zaadresowanie oraz nadanie korespondencji
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Oszczędność czasu i pieniędzy bez konieczności chodzenia na pocztę

Bezpieczna droga komunikacji elektronicznej i tradycyjnej

Zweryfikowane potwierdzenia nadania lub odbioru

Możliwość śledzenia przesyłek 

Daty potwierdzane Cyfrowym Stemplem Pocztowym

Dostęp do systemu z każdego miejsca o każdej porze

Platforma Envelo - oszczędnie i bezpiecznie
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Współpraca z NCBiR

Envelo jest uczestnikiem projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju (NCBR) pod nazwą Demonstrator+, w ramach którego realizuje umowę w
zakresie opracowania i przetestowania zintegrowanej, innowacyjnej platformy eUsług
pocztowych. W ramach projektu rozwijanych jest siedem zaawansowanych
technologicznie i innowacyjnych w skali międzynarodowej elektronicznych i hybrydowych
usług pocztowych, wykazujących interoperacyjność ze standardami Universal Postal
Union (Światowego Związku Pocztowego). Celem ogólnym projektu jest stymulowanie
rozwoju rynku usług elektronicznych i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu poprzez
wdrożenie najnowszych technologii ICT (Information and Communications Technologies)
i tym samym podnoszenie konkurencyjności polskiej gospodarki.



www.envelo.pl

Niespodzianka –
limitowana oferta dla uczestników konferencji

Rabat 20 %

• Rabat 20% - przy podpisaniu umowy na korzystanie z produktów Neolist/Neofaktura dla Klientów na

hasło: DYREKTORZY FINANSOWI – zostaw kontakt na http://korespondencja.envelo.pl/

• Kupon rabatowy 100% - dotyczy jednorazowego zakupu produktu Neolist oraz Neokartka dla

pierwszych 10 osób – ważny do końca kwietnia 2016r.

Kupon 100 % 



Zapraszamy do kontaktu 
z Envelo:
handlowy@envelo.pl
+48 22 276 29 00

Dziękuję za uwagę
martyna.horeda@envelo.pl

www.envelo.pl


