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Normyw uslugachpocztowYch
CzqscI
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jej koszt.
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Skrzynkipocztowe
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ku nalepkiadresowej.Powinnybyc aktualizowane
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w
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PierwszaedycjaNormyEuropejskiejEN !4142
w roku2OO3i bytato wla6[4] zostalaopublikowana
wersjadokumentuUPUS42. Po
ciwie uproszczona
wynikajqcych
ze stokilkuletnichdo6wiadczeniach
sie na nowelizacjQ
sowaniatej normyzdecydowano
polegajEcEna przejeciupelnej edycji dokumentu
edycjanorUPU(S42-6aiS42-Ob).Znowelizowana
pierwsza
definiuje
my sklada sie z dwoch czesci:
a drugabudoweszabskladnikiadresupocztowego,
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Tabefa 1. CzQSci
sktad0weadresu- pzyklad(it6dto [4])
Adresdrukowany

Czqsciskladowe

PTTPost BV
t.a.v.de heer W Klein
POSTBUS
30250
NL-25O0GGDENHAAG
THENETHERLANDS

PTTPost
BV
r.a,v
de heer
Ktein
POSTBUS
30250
NL
2500 cc
DENHAAG
THENETHERLANDS

Mr JohnW. Smith
RusselHouse
4395 Station Road
Porchester
FAREHAM
PO168BQ
UNITEDKINGDOM

Mr
John
Smith
RusselHouse
4395
Station
Road
Porchester
FAREHAIVI
PO16aBQ
UNITED
KINGDOM

Konstrukcja adresu pocztowego zlozona jest
z czterechpodstawowychsegment6w:
1. Specyfikacji adresata. ZazwyczajwystarczajAce
jest podaniepunktudorec./ania.
2. Specyfikacji
odbiorcy.Wystepuje
w przypadku
gdy
nadawcazlecadoreczenje
przesylki
osobielub-jn_
stytucji niebedEcej
adresatem.
3. Informacjiodbierajacegoprzesylkeo wysylce.Se
to dodatkoweinformacjeo trasleprzesylki
w przy_
padkugdy odbiorcaniejest adresatem.Sq to in
formacjeistotnedla odbiorcy,a nadmrarowe
dla
operatorapocztowego.
4. Okreslenia
punktudorqczenia.
Jesttonajwaznjej_
szy segmentadresu dla sprawnegodorQczania
przesylek.
Segmenty1-3 sq opcjonalnei wystqpujAtylko
w pewnychprzypad
kach.
Normapodajeprzykladyanalizyadresunajego czq
_
Sclskladowe.
Dwatakieprzyklady
podanow t"Oetif'
Tak sformalizowany
zapis adresu pozwalana
Jegoopisaniejako dokumentXl\4L3,
a nasteonie
zaimplementowaniu
szablonuadresuw aplikacii
sortujAcejprzesylki.NaleTyjednak tauwa2yc.ie
nie wszystkiesegmenty.konstrukcjei elemen
ty muszEby6 stosowanewe wszystkichaclresach
pocztowych,
tak wiqc opis nazwyadresatadopuszcza pewnedowolno6ci.
: Extensib/eMarkup
Lanluage,w wolnym umaczeniuRozsze
rzalnyJezykZnacznikdw- uniwersalnyjezyk formalnyprzeznaczonydo reprezentowaniar62nychdanychw strukturalizowany
spos6b

<nazwaorganizacji>
<statusprawny>
<deskryptorroli adresata>
<forma adresu>
<imiq>
<nazwisko>
<rodzajuslugidorgczania>
<wskainik uslugidoreczania>
<kraj (kod)>
<kod pocztowy>
<miasto>
<kJaj>
<torma grzecznoCciowa
>
<imie>
<imiQ>
<nazwisko>
<budynek/konstrukcja>
<numeruticylubdzialki>
<nazwatrasy>
<rodzajtrasy>
<miasto>
< wskainik obszarurozdzialu>
<kod pocztowy>
<kraj>

Podanew artykule przykladyobejmujq normy
pocztowe
w realizacJi
klasycznych
uslug.KoniecznoSobnizenjakoszt6wpowodujecorazszerszestosowa
nie system6welektronicznych
w procesachtechnologlcznychpocztytradycyjnej.Te zjawiskawplywajq
na kierunkjprac nad nowymlnormamipocztowymi.
W czqScill artykuluskoncentrujQ
siq na wykorzy_
staniu system6winformatyczno_ elektronicznyih
w uslugachpocztolq/ch.
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