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Ня даў на ў ста ліч ных ад дзя лен нях 
паш то вай су вя зі 
ста лі з'яў ляц ца но выя тэр мі на лы, 
з да па мо гай якіх мож на са ма стой на 
ад праў ляць ка рэс пан дэн цыю 
ва гой да двух кі ла гра маў. 
«Звяз да» апра ба ва ла но вую пры ла ду 
са ма аб слу гоў ван ня.

— Тэр мі на лы SMАRT-роst мы ўста наў лі-
ва ем для зруч нас ці на шых клі ен таў, каб яны 
маг лі з кам фор там і без чар гі да сы лаць свае 

ад праў лен ні, — рас каз вае на чаль нік упраў-
лен ня паш то вых і фі нан са вых па слуг Але на 
ДРАЗ ДО ВІЧ.

Пер шы тэр мі нал са ма аб слу гоў ван ня ўста ля-
ва лі на мін скім Га лоў паш там це яшчэ сё ле та ў 
чэр ве ні, але паў на вар тас нае вы ка ры стан не та кіх 
пры лад па чы на ец ца толь кі ця пер. За гэ ты час 
па Мін ску ўжо па ста ві лі 40 тэр мі на лаў у роз ных, 
пе ра важ на буй ных, ад дзя лен нях паш то вай су-
вя зі. Па куль што яшчэ спе цы я ліс ты ад соч ва юць 
вод гу кі клі ен таў, але пла ну ец ца, што не ўза ба ве 
та кія апа ра ты з'я вяц ца і ў ін шых рэ гі ё нах.

Но вы сэр віс уяў ляе са бой пры ста са ван не, 
асна шча нае ва гай, прын та рам, на кап ляль нік 
для за хоў ван ня паш то вых ад праў лен няў з пра-
грам ным за бес пя чэн нем, якое звя за на з пла-
цеж на-да ве дач ным тэр мі на лам.

Усё афарм лен не пісь ма ўкла да ец ца ў пяць 
не муд ра ге ліс тых кро каў. На чаль нік упраў лен ня 
дэ ман струе нам, як пра цуе на він ка.

— Па-пер шае, не аб ход на ліст па клас ці на 
ва гу, — га во рыць Але на Драз до віч і кла дзе 
кан верт на па верх ню пры ла ды. Тут жа вы свеч-
ва ец ца яго ва га, і мы пра цяг ва ем апе ра цыю.

На эк ра не пла цеж на-да ве дач на га тэр мі на-
ла тым ча сам трэ ба вы браць рэ жым: «Паш-
то выя па слу гі» і «Пры ём за каз но га пісь ма». 
Да лей кам п'ю тар па про сіць ука заць ад праў-
ні ка: фі зіч ную ці юры дыч ную асо бу. Па коль кі 
мы здзяйс ня ем ін ды ві ду аль ную ад праў ку, то, 
як фі зіч ная асо ба, па він ны ўка заць звест кі пра 

ся бе: проз ві шча, імя, імя па баць ку, а так са ма 
ад ра сы — спа чат ку ад праў ні ка, пас ля атры-
маль ні ка. Усё тое са мае, што мы звы чай на 
пі шам на кан вер тах, ця пер на бі ра ем на эк ра не 
тэр мі на ла.

— Ка лі 10 ліс тоў трэ ба да слаць, то ня ма-
ла ўво дзіць да вя дзец ца, — за ўва жае муж чы-
на, які на зі рае за дэ ман стра цы яй. На чаль нік 
упраў лен ня па га джа ец ца, але ж ці менш нам 
да во дзіц ца пі саць, ка лі мы па зна ча ем ад ра сы 
ўруч ную?

Да лей не аб ход на вы браць спо саб апла ты. 
Раз ліч вац ца за та кую па слу гу мож на як на яў-
ны мі гра шы ма праз ку пю рап ры маль нік, так і 
пла цеж най карт кай. Але на Драз до віч вы бі рае 
апош ні ва ры янт і аплач вае апе ра цыю. Да рэ чы, 
каш туе яна столь кі ж, коль кі тая са мая па слу га 
пры апра цоў цы апе ра та рам: да 20 гра маў — 
13200 руб лёў, а пас ля за кож ны на ступ ны грам 
на ліч ва ец ца 300 руб лёў.

За ўва жаю, што ку пю рап ры маль нік раз лі ча-
ны на асіг на цыі на мі на лам ад ад ной да 200 ты-
сяч руб лёў. Рэш ты аў та мат не вы дае.

— Як жа мож на ўнес ці 200 руб лёў? — за-
пыт ваю ў Але ны Драз до віч.

— Не аб ход на ўнес ці 14000, а ас тат няя су-
ма за ліч ва ец ца на ма біль ны тэ ле фон. Пры 
афарм лен ні ліс та на тэр мі на ле ад кры ва ец ца 
да дат ко вае акен ца, дзе не аб ход на ўвес ці ну-
мар тэ ле фо на, і рэш та за ліч ва ец ца на яго.

Пас ля ўвя дзен ня рэ кві зі таў і афарм лен ня 

ліс та раз дру коў ва юц ца кві тан цыя і ад рас ны 
яр лык, які трэ ба на кле іць на кан верт. На гэ тым 
яр лы ку ўказ ва ец ца штрых-код, пры да па мо зе 
яко га мож на ад соч ваць шлях ліс та ў ан лайн-
рэ жы ме на сай це www.bеlроst.bу аль бо праз 
тэр мі нал. Ця пер ліст га то вы да ад праў кі і яго 
трэ ба ўкі нуць у на кап ляль нік для за хоў ван ня 
ад праў лен няў.

— Тэр мі ны пе ра сыл кі та кіх ад праў лен няў не 
ад роз ні ва юц ца ад тых, якія афарм ляе апе ра-
тар, — за ўва жае Але на Драз до віч.

На чаль нік упраў лен ня тлу ма чыць, што вы-
ем ка ліс тоў з на кап ляль ні ка ад бы ва ец ца да 
мо ман ту аб ме ну з пош тай: пра сцей ка жу чы, 
па куль па за каз ныя ліс ты не пры е дзе паш то-
вая ма шы на, якая па вя зе іх на сар та ван не.

Да рэ чы, хут ка мін ча не змо гуць не толь кі 
са ма стой на ад праў ляць ка рэс пан дэн цыю, але і 
атрым лі ваць яе — пры да па мо зе паш та ма таў. 
Пер шую та кую пры ла ду ўжо ўста наў лі ва юць 
на прад пры ем стве «Мін ская пош та». Сут насць 
сэр ві су за клю ча ец ца ў тым, што, ка лі па сыл-
ка па сту пае на гэ ты тэр мі нал, атры маль ні ку 
пры хо дзіць SMS-па ве дам лен не з ну ма рам 
до сту пу да ячэй кі. Клі ент пры хо дзіць да паш-
та ма та, вы бі рае па слу гу «Вы да ча паш то ва га 
ад праў лен ня», уво дзіць код, які прый шоў яму 
на тэ ле фон. Пас ля гэ та га ячэй ка ад чы ня ец ца 
і ад праў лен не мож на за бі раць.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.
sеrаdzуuk@zvіаzdа.bу

«Да ча го тэх на ло гіі дай-
шлі!» — здзіў ляў ся ге-
рой лю бі ма га мно гі мі 
мульт філь ма паш таль ён 
Печ кін. Ці ка ва, што б ён 
ска заў, ка лі пра ца ваў бы 
на су час най бе ла рус кай 
по шце? Яе функ цы я нал 
па шы рыў ся на столь кі, 
што ад ных толь кі спо са-
баў па він ша ваць да ра гіх 
лю дзей і пад рых та вац ца 
да свят зной дзец ца як 
мі ні мум пяць. Мяр куй це 
са мі.

Для хут ка сці — 
EMS Belpost

Што най больш каш тоў нае 
ў рыт ме су час на га жыц ця? 
Пра віль на, хут касць. У тым 
лі ку і пры да стаў цы важ ных 
па ве дам лен няў. «Бел пош-
та» пра па ноў вае ак ту аль ную 
па слу гу «Па ско ра ная пош та 
EMS Belpost». З яе да па мо гай 
ад праў лен не бу дзе да стаў ле-
на па прын цы пе «ад дзвя рэй 
да дзвя рэй» не толь кі ў лю бы 
пункт Бе ла ру сі, але і па ўсім 
све це. Раз га лі на ва ная сет ка 
ад дзя лен няў паш то вай су вя-
зі па ўсёй кра і не, вя лі кі аў та-
парк, су пра цоў ніц тва з Ка а-
пе ра ты вам EMS да зва ля юць 
зра біць гэ та хут ка, якас на і ў 
тэр мін. Пры гэ тым маг чы мая 
да стаў ка на пра ця гу дня на 
на ступ ны пра цоў ны дзень; да 
10 га дзін на на ступ ны пра цоў-
ны дзень; у па зна ча ны час на 
на ступ ны пра цоў ны дзень; у 
дзень пры ёму. Апроч та го, 
мож на атры маць апа вя шчэн-
не аб да стаў цы, здзейс ніць 
на кла дзе ны пла цеж, паў тор-
ную да стаў ку і ўру чэн не па 
да дат ко вым ад ра се.

Ска рыс таў шы ся па слу гай 
па пе ра сыл цы між на род най 
па ско ра най пош ты, за пэў-
ні ва юць на прад пры ем стве, 
клі ен ты атры ма юць сэр віс 
су свет на га ўзроў ню, змо-
гуць за стра ха ваць ад праў-
лен не і, пры не аб ход нас ці, 
«Бел пош та» за бяс пе чыць 
бяс плат нае за хоў ван не ад-
праў лен ня з та вар ным укла-
дан нем на скла дзе ча со ва-
га за хоў ван ня. З да па мо гай 
сіс тэ мы са чэн ня на сай це 
www.belpost.by мож на кант ра-
ля ваць пра хо джан не ад праў-

лен няў з мо ман ту іх пры ёму 
да мо ман ту ўру чэн ня.

Дзе атры маць па слу гу 
«Па ско ра ная пош та EMS 
Belpost»? Ва ўсіх ад дзя лен-
нях паш то вай су вя зі і ў спе-
цы яль ных пад раз дзя лен нях 
«Біз нес-пош та». Ска рыс тац-
ца па слу гай мож на так са ма 
до ма або ў офі се, вы клі каў-
шы паш то ва га кур' е ра, які 
на мес цы спа куе і ўзва жыць 
ад праў лен не, раз лі чыць кошт 
па слуг, а так са ма афор міць 
усе не аб ход ныя су пра ва-
джаль ныя да ку мен ты.

Па ат мас фе ру — 
у Shop.belpost.by

Shop.belpost.by — гэ та 
экс клю зіў ная паш то вая ін-
тэр нэт-кра ма бе ла рус кіх та-
ва раў. Ак цэнт на ай чын ных 
вы твор цах зроб ле ны не вы-
пад ко ва: мно гія бе ла рус кія 
брэн ды цэ няц ца сва ёй вы со-
кай якас цю і да ступ ным уз-
роў нем цэн. Прад пры ем ства 
ўжо су пра цоў ні чае больш 
як са 150 вы твор ца мі. Ся-
род іх та кія вя до мыя кам па-
ніі, як «Але ся», «Бел пласт», 
«Брэсц кі пан чош ны кам бі-
нат», «Віць ба», «Га лан тэя», 
«Сві та нак», «Шкло за вод «Нё-
ман», «Эле ма» і мно гія ін шыя. 
У ін тэр нэт-кра ме прад стаў ле-
ны шы ро кі асар ты мент та ва-
раў, якія да па мо гуць пад рых-
та вац ца да свят і ства рыць 
утуль ную ат мас фе ру Ка ляд 
і Но ва га го да. Тут мож на на-
быць він ша валь ныя паш тоў кі, 
мар кі, цац кі, адзен не, абу так, 
бы та вую тэх ні ку, по суд, па-
сцель ную бя ліз ну, пар фу ме-
рыю і інш. А каб апе ра тыў на 
атры маць за каз, мож на ска-
рыс тац ца па слу гай «Паш то-
вы кур' ер».

Нам з ва мі 
«Па да ро зе»!

З да па мо гай паш то ва га 
ад праў лен ня мож на пе ра даць 
род ным ці зна ё мым па да рун-
кі да Ка ляд і Но ва га го да (не 
за ба ро не ныя да пе ра сыл кі ва 
ўнут ра ных паш то вых ад праў-
лен нях). Гэ та вы дат ная маг-
чы масць сва я кам і зна ё мым 
тэр мі но ва пе ра даць неш та 
па трэб нае і важ нае на знач-
ную ад лег ласць.

Пра па но ва бе ла рус кай 
пош ты — га ран тыя да стаў-
кі і ўру чэн ня ад праў лен ня 
ме на ві та ад ра са ту. Па слу га 
пра да стаў ля ец ца па схе ме 
«дак лад ны час ад праў кі і дак-
лад ны час пры быц ця» па да-
ступ ных та ры фах (з рас кла-
дам паш то ва га транс пар ту 
мож на азна ё міц ца на сай це 
прад пры ем ства ў раз дзе ле 
«Па слу гі»).

Ад праў лен не «Па да ро-
зе» пры ма ец ца і вы да ец ца 
ў вы лу ча ных ад дзя лен нях 
паш то вай су вя зі Бе ла ру сі. 
Для зруч нас ці клі ен таў та-
кія ад дзя лен ні, як пра ві ла, 
раз мя шча юц ца па блі зу чы-
гу нач ных і аў то бус ных вак-
за лаў. На прык лад, у Мін ску 
пры ём і вы да ча ад праў лен няў 
ажыц цяў ля ец ца ў ад дзя лен ні 
паш то вай су вя зі №60 на вул. 
Вак заль ная, 22. Па сыл ка, 
ва га якой не па він на пе ра-
вы шаць 20 кг, плам бі ру ец ца 
ў пры сут нас ці ад праў ні ка і 
ўскры ва ец ца ў пры сут нас ці 
ад ра са та. Да рэ чы, апла ціць 
па слу гу «Па шля ху» мож на 
як га тоў кай, так і бан каў скай 
плас ты ка вай карт кай.

«Апла ча ная 
да стаў ка 
ў вя чэр ні час»

Ад ны мі з най больш за па-
тра ба ва ных па слуг ся род клі-
ен таў ста лі ад праў лен ні лі ней кі 
«Кам форт» (ліс ты і па сыл кі), 
пры пе ра сыл цы якіх атры-
маль ні ку да ец ца маг чы масць 
вы браць час і ўдак лад ніць ад-

рас уру чэн ня, а ад праў ні ку ў 
дзень уру чэн ня ліс та ад праў-
ля ец ца SMS-апа вя шчэн не аб 
атры ман ні. Сэр віс да зво ліць 
сэ ка но міць час і атры маць 
паш то выя ад праў лен ні, не вы-
хо дзя чы з до му.

Но вы сэр віс «Апла ча-
ная да стаў ка ў вя чэр ні час» 
да зва ляе клі ен ту да слаць 
рэ гіст ра ва нае паш то вае ад-
праў лен не, за пла ціў шы пры 
гэ тым за да стаў ку ў пе ры яд 
з 19.00 да 21.00. Ін фар ма цыя 
пра да ту ўру чэн ня паш то ва-
га ад праў лен ня па сту піць ад-
праў ні ку на ну мар ма біль на га 
тэ ле фо на SМS-па ве дам лен-
нем.

Netліст ад праў ля лі?
З да па мо гай ад праў лен ня 

netліст вы мо жа це апе ра тыў-
на і ары гі наль на па він ша ваць 
бліз ка га ча ла ве ка з Ка ля да-
мі і Но вым го дам або ін шай 
па дзе яй. Яно спа лу чае маг-
чы мас ці элект рон най і тра ды-
цый най пош ты. Апроч та го, 
netліст да зва ляе пе ра слаць 
ін фар ма цыю ў мак сі маль на 
ка рот кія тэр мі ны.

Ад пра віць та кі ліст мож на 
ў лю бым ад дзя лен ні паш то-
вай су вя зі ў фі зіч най ці элект-
рон най фор ме. Для боль шай 
зруч нас ці ад праў лен ні netліст 
мо гуць пе ра сы лаць з па ве-
дам лен нем ад праў ні ка аб яго 
ўру чэн ні; з да стаў кай у тэр-
мін, на зва ны ад праў ні кам; з 
да стаў кай на двай ной паш-
тоў цы.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.
seradzyuk@zvіazda.by

Ве дай на шых!Ве дай на шых!  ��

«Звяз да» пе ра маг ла 
ў кон кур се на са мы леп шы 

ма тэ ры ял пра пош ту
Жур на ліс ты пра цу юць не за ўзна га ро ды і зван ні. І ўсё-
та кі пры ем на, ка лі іх пра цу ад зна ча юць. І яшчэ шмат-
кроць пры ем ней, ка лі яе пры зна юць най леп шай ся род 
ра бот ка лег. Так атры ма ла ся ў вы ні ку кон кур су, які «Бел-
пош та» пра во дзі ла сё ле та з на го ды свай го 20-год дзя: 
скар бон ка «Звяз ды» па поў ні ла ся пер шай уз на га ро дай 
у ка тэ го рыі «Рэс пуб лі кан скія дру ка ва ныя вы дан ні, ін-
фар ма цый ныя агенц твы».

Жу ры кон кур су, якое ўзна чаль ва ла ге не раль ны ды рэк тар 
прад пры ем ства Іры на САК СО НА ВА, вы со ка аца ні ла пра цу 
на ша га вы дан ня. А на мес нік стар шы ні жу ры, на мес нік ге не-
раль на га ды рэк та ра па ка мер цый ных пы тан нях Тац ця на 
ГВОЗ ДЗЕ ВА ад зна чы ла:

— Сё ле та РУП «Бел пош та» ад зна чы ла 20-год дзе. За гэ тыя 
га ды ўда ло ся да сяг нуць мно га га. Рэа лі за ва ны шэ раг пра ек таў, 
ары ен та ва ных на па вы шэн не якас ці па слуг, якія пра па ноў ва-
юц ца, і іх раз віц цё, уве дзе ны но выя па слу гі на ба зе ін фар-
ма цый ных тэх на ло гій з улі кам па жа дан няў на шых клі ен таў. 
Важ на ін фар ма ваць аб но вых маг чы мас цях, рас каз ваць пра 
да сяг нен ні бе ла рус кай пош ты. У гэ тай дзей нас ці ве лі зар ная 
ро ля на ле жыць вам, па ва жа ныя жур на ліс ты. Ме на ві та ад вас 
на шы клі ен ты да вед ва юц ца пра на він кі, пра тое, як з да па мо гай 
су час ных тэх на ло гій мож на больш кам форт на атры маць паш-
то выя па слу гі. Коль касць і змест ма тэ ры я лаў, якія па сту пі лі на 
кон курс, — най леп шае па цвяр джэн не та го, што паш то вая га лі на 
ці ка вая як жур на ліс там дру ка ва ных і элект рон ных СМІ, так і іх 
чы та чам і гле да чам. «Бел пош та» бу дзе і ў да лей шым ра да ваць 
сва і мі пос пе ха мі і па слу га мі. Ма гу ска заць толь кі цёп лыя сло вы 
ў ад рас рэ дак цый і жур на ліс таў, якія ак тыў на ўдзель ні ча юць у 
твор чым спа бор ніц тве.

Він шуем Дзі я ну Се ра дзюк, жур на ліст ку га зе ты «Звяз да», з 
за слу жа най пе ра мо гай, дзя ку ем за жы вую ці ка васць аў та ра да 
пош ты, плён нае су пра цоў ніц тва і жа да ем твор чых пос пе хаў!

Він шуем ка лек тыў Вы да вец ка га до ма «Звяз да» з на ды хо дзя-
чы мі Ка ля да мі і Но вым 2016 го дам! Хай пос пех спа да рож ні чае 
ўсім па чы нан ням ва шай пра фе сій най ка ман ды. Зы чым пра цві-
тан ня і даб ра бы ту, но вых су мес ных пра ек таў і не вы чэрп най 
кры ні цы крэ а тыў ных ідэй!

На він каНа він ка  ��

БЕЗ ЧАР ГІ І АПЕ РА ТА РА:
ЯК ПРА ЦУ ЮЦЬ 

«РА ЗУМ НЫЯ» ТЭР МІ НА ЛЫ

ВЫ БІ РАЙ — НЕ ХА ЧУ
ПЯЦЬ СПО СА БАЎ ПА ВІН ША ВАЦЬ БЛІЗ КІХ СА СВЯ ТА МІ
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