Tariefwijzing Juli/Augustus 2018
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 port betaald gemengd tarieven wijzigen. Zie bijgaand een handleiding
voor Port Betaald Gemengd (PBG) tarieven en handleiding.

Handleiding tarief laden IS Frankeermachines
Zet de machine aan door op de power knop te

drukken.

Log in op de gewone manier tot u in het startscherm staat met Brief Geen service 000.
Druk op de knop [Menu]
Toets 9. [OLS]
Toets 3. [Algemene Serveroproep] en bevestig met [OK]
De machine maakt nu verbinding met OLS om te kijken of er nieuwe tarieven klaar staan
op de server om gedownload te worden. Als de serveroproep gelukt is toets [OK]
Toets op het huisje
Als u van uit uw startscherm op het Postzegeltje toetst

u dan ziet: Brief 08-2018.

Staat er nog 01-2018? Haalt u dan nogmaals de stroom eraf en volg dezelfde procedure.
Is het dan nog niet gelukt bel dan de helpdesk 036-5496300.

Wat is er veranderd?
De tarieven voor partijenpost/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.
Gebruik vervolgens een envelop welke in deze gewichtscategorie valt.
Voorbeeld:
U legt 20 verschillende enveloppen op de weegschaal en deze wegen samen 933 gram
Dus gemiddeld gewicht per poststuk is: 46,65 gram.

Vanuit het beginscherm BRIEF GEEN SERVICE

, toetst u op het Postzegeltje

Kies 7. Partijenpost
Voor 24 uur levering kies > NL
Voor 48 uur kies
> 48 uur
Voor 72 uur kies
> 72 uur
Bevestig uw keuze met OK.
Leg nu een envelop op de weegschaal met het gewicht in de categorie van het gemiddelde gewicht.
In het voorbeeld legt u dus iets op de weegschaal dat tussen de 40 en 50 gram weegt.
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)

GEBRUIK MEMORY KNOP

Maakt u normaliter gebruik van uw geheugenknop/ memory knop ?
Zie dan onderstaande handleiding.
Handleiding Memory knop:
Indien u gebruik maakt van de
(geheugen/memory) toets, dient u na een
tariefswijziging deze opnieuw in te programmeren.
Hierbij de handleiding voor het opnieuw instellen van uw jobs:

Vanuit uw beginscherm,
BRIEF GEEN SERVICE, toetst u op MENU
Toets 1x rechts het pijltje omhoog naar 13. Supervisor bevestigen met OK.
De supervisor pincode is: 09430 OK
Kies optie 4: Beheer jobs en bevestigen met OK. In het lijstje dat u nu ziet, kiest u voor
de job die aangepast moet worden en kies voor wijzig.
Kies weer voor wijzig en u komt in het job menu. Toets op het pijltje omlaag naast de
display totdat u bij tarief bent en druk op OK om te wijzigen.
Doorloop de wizard en bevestig iedere keuze met OK. U krijgt nu het wizard overzicht en
die bevestigt u weer met OK.
Toets op het pijltje naar links om te voltooien en dan kunt u de volgende jobs op
dezelfde manier aanpassen.
Als alle jobs opnieuw ingesteld zijn, drukt u 2 x op het powerknopje (kopje bij het groene
lampje) om de machine uit en weer aan te zetten. Hierna kunt u controleren of de jobs
weer juist ingesteld zijn.

