
Postipoiss kasutusjuhend
Postipoiss on internetirakendus  kõrvamärkide ja muude lao kaupade tellimiseks  Eesti 
Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-st (EPJ). Rakendus ei hõlma asenduskõrvamärkide 
tellimist – see käib tavapärasel viisil edasi. Programmi kasutamiseks peate EPJ lehelt sisse logima ID-
kaardi või mobiil_ID kaudu ja saategi teile lubatud karjadele broneerida kõrvamärke ja muid tooteid 
ja kirjeldada kauba kättesaamise viisi. Kauba kättesaamise viise on mitmeid – laost, postiga, 
pakiautomaati ja kulleriga. JKK lepingulistele klientidele on võimalik kättesaamist tellida ka piimaringi
autoga. Meie korrektse maksekäitumisega  lepingulistele klientidele võimaldame kauba tasumist 
arvega, ülejäänud juhtudel on tasumiseks kolm võimalust:

1. Laost ostmisel saab tasuda sularahaga ja kaardimaksega.

2. Ettemaksuarve tasumine.  Kaup postitatakse ja ostetud kõrvamärke saate registreerima hakata 
peale arve tasumist.

3. Lunamaks. Kauba saate Eesti Postilt kätte ainult peale lunamaksu tasumist. See kehtib nii 
standardposti, pakiautomaadi, postipunkti kui ka kullerteenuse korral.

Peale karja koodi valikut ja Sisene nupule vajutamist avaneb kauba broneerimise leht:



Kauba broneerimine

Veergude tähendused:

• Jääk laos – üle selle numbri ei saa broneerida

• Bron – mitu ühikut antud kaupa on sellel broneerimisel kinni pandud.

• Soov – lihtsaim võimalus kauba broneerimiseks. Kirjuta sinna arv ja vajuta Enter klahvile. 

Kõrvamärgid antakse esimesest vabast kasvavas järjestuses – nii võib saada üsna hakitud 
vahemikud

• + - lisatakse broneeringusse üks kirje. Jällegi kõrvamärk antakse esimene vaba märk.

• - broneeringust eemaldatakse üks kirje. Kõrvamärkidest eemaldatakse suurim broneeritutest.

• X – ostukorvist kustutakse antud kaup täielikult

• Vaata – s.o. spetsiaalselt kõrvamärkide tellimiseks niiöelda „täpistellimiseks”.  Selle peale 

kuvatakse vabade kõrvamärkide vahemikud. Ka avaneb täiendav võimalus kõrvamärkide 
seeriate leidmiseks.

Tegevused broneerimisel kajastuvad dünaamiliselt nii broneerimise tabelis kui ka automaatselt ilmuvas 
ja täidetavas ostukorvis. Ostukorv ilmub kohe, kui on broneeritud vähemalt üks ühik mingit kaupa, 
ostukorv kaob, kui see saab tühjaks 'X' '-' tegevuste kaudu või siis broneerimise lehele ilmuva lingile 
„Tühjenda ostukorv” klõpsamise kaudu. 



Transpordi valik
Transpordi valiku vaade koosneb kolmest osast:

1. osa kirjeldab, kuidas kaup kätte toimetada.  Kui Viimane postitus oli teada ja see sobib, siis 
vajuta aga vastavale lingile ja ongi transpordi valik tehtud. Kui see ei sobi siis saab Transpordi 
valiku lõpetada vaid 3. vaates olevale Transpordivaliku salvestus nupule klõpsates. 

2. Osa kirjeldab, mis on kliendi aadressandmetest teada. Neid andmeid kasutatakse nii nagu 
ekraanil on näha. Kõiki välju saab üle kirjutada – nii saab kliendi aadressi täiesti „pea peale” 
keerata. Nüüd on valiku küsimus, kas neid muutusi kasutatakse vaid tänases Transpordi 
valikus või salvestatakse need kettale ka edaspidiseks kasutamiseks – Salvesta andmed kettale
Otsest vajadust selleks ei ole! Mõningate väljade esitamine on kohustuslik. Näiteks postiga 
saatmisel peab kindlasti olema antud ka suunakood. Äriloogikast lähtuvalt peab aga piimringi, 
pakiautomaadi ja kulleri valiku korral olema täidetud GSM ja GSM omaniku väljad.  Näite 
korral on kliendil teada kontrollitud  mobiiltelefoninumbrid, mille seast valides täidetakse 
vastavad väljad automaatselt. Kui Tel1 ja/või Tel2 sisaldavad mobiiltelefoni numbrit, siis saate 
topeltklõpsuga vastava välja väärtuse dubleerida GSM välja. Ka kliendi nime saab sarnaselt 
topeltklõpsuga dubleerida GSM omaniku välja. Et asi oleks täielik, siis topeltklõps GSM väljal 
tühjendab GSM ja GSM omaniku väljad. Sarnaselt GSM andmisele toimetatakse ka Emaili 
korral.

3. Peale sobiva raadionupu sisselülitamise ja vajadusel täiendava valiku tegemisel klõpsake 
Transpordivaliku salvestus nupule. Pane tähele, et Piimaringi valik avaneb vaid  piimaveiste 
JK tegijate jaoks.



Ülevaade tellimisest
Näide vaatest:

Veendu, et info oleks korrektne. Kui ei, siis siit saab igal ajal veel tagasi minna broneerimise ja 
transpordi valiku lehtedele. Kinnita broneerimise nupule klõpsamine lõpetab broneerimise ja 
tavakasutaja jaoks on kauba tellimine sellega lõppenud ja seda enam miuuta ei saa. Tellimine jõuab 
nüüd EPJ postitöötajani. Tema pakib kauba ja kindlustab selle eest maksmise ja kättetoimetamise 
soovitud viisil.
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