Handleiding Tarieven opladen IJ 40/50
De officiële tariefswijziging is 1 Juli 2018, maar in uw machine zal dit,
met het akkoord van PostNl op 19 Augustus 2018 geactiveerd worden.
Alleen de tarieven voor Port Betaald Gemengd (PBG) zijn gewijzigd. Zie
onderaan hoe u gebruik kan maken van deze tarieven.

Zorg dat uw frankeermachine aangesloten is op een analoge
telefoon/ faxlijn.
Vanuit het Neopost scherm kiest u SUPERVISOR aan de linkerkant
van het scherm.
Toets de code in : 9430
Kies optie 5 “MENU” OK
VERBINDINGSMENU - toets OK
Machine laadt nu de wijziging op. U ziet o.a. “verbinden/ belt” en
“overbrengen” op uw scherm.
Als het succesvol is geladen, toets op OK of ga door.
U kunt nu weer onder SUPERVISOR optie 5 MENU kiezen, OK, en
dan naar “BERICHTEN” toets op OK en kies reset.
U kunt nu op het hangslotje toetsen om terug te keren naar het
hoofdscherm NEOPOST, en weer zoals normaal GEBRUIKER kiezen.
Controleer of, als u op het weegschaalsymbooltje toetst, er bij 1 staat
NL BRIEF 08-2018 i.p.v. 01-2018. Is dit niet het geval, bel ons dan op
036-5496300.
Handleiding Port betaald gemengd

Port betaald gemengd met uw Neopost IS-frankeermachine
Het minimale frankeerbedrag voor de hele partij mag niet minder zijn dan € 17,50.
Weeg uw bundel en bereken het gemiddelde gewicht per poststuk.

Voorbeeld:
U legt 20 verschillende enveloppen op de weegschaal en deze wegen samen 933 gram
Dus gemiddeld gewicht per poststuk is: 46,65 gram.

Kies MENU optie 5. Weegmodus en kies voor Manual.
Ga terug naar uw beginscherm toets het weegschaaltje in en maak uw keuze
Partijenpost
Kies 7. Partijenpost
Voor 24 uur levering kies > NL
Voor 48 uur kies
> 48 uur
Voor 72 uur kies
> 72 uur
Accepteer uw keuze en kies gewicht, toets 46 gram in en accepteer.
U kunt nu uw partij achterelkaar frankeren.
Controleer wel na 1 envelop of bij 24 uur links de letters PGB, bij 48 uur BAS en 72 uur BIC
staan!
Zie hierbij voorbeeld: (in dit voorbeeld kloppen de tarieven niet meer)

