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Post & Techniek

Kijk ook eens op onze website!

U weet toch wel dat Post & Techniek in full colour op onze website te vinden is? En dat daarop tevens al

enkele hoofdstukken van onze Handleiding "Mechanisatie en automatisering van de briefpostverwerking in

Nederland" staan? Neem eens een kijkje op www.po-en-po.nl en klik op de knop Postmechanisatie.

Vol verwachting keken we allemaal uit naar de testpoststukken die we naar PostNL gezonden hadden om te

laten verwerken via de nieuwe NEC NS-10 IP schift-opzetstempelmachine (Sosma). Begin juli 2011 kwamen

ze dan eindelijk binnen. Velen van u hadden testbrieven met de meest uiteenlopende frankering ingestuurd,

vooral bedoeld om de automatische portocontrole functie van de Sosma te testen. Die functie was immers de

meest in het oog springende vernieuwing op het gebied van postverwerking.

Helaas, alle testbrieven bleken alleen voorzien te zijn van een inkjetstempel. Geen portocontrole kenmerken

en ook geen indentificatie index. Navraag bij PostNL leerde dat deze functies nog niet operationeel waren

tijdens de verwerking van onze testpost.

Toch gaan we in deze editie van Post & Techniek de NEC Sosmatest evalueren, want er valt toch nog wel

wat positiefs over te melden. Zie de pagina's 2 t/m 9.

KNJ periodes 2010 en 2011, sorteertechnisch bekeken.

Alweer voor het vierde en vijfde opeenvolgende jaar hebben we een grote stapel Kerst en Nieuwjaar post

kunnen verzamelen dankzij de medewerking van Po & Po leden en vooral de buurtgenoten van Jan Zomer

uit Wormer. Jan hangt ieder jaar bij het wijkcentrum in zijn buurt flyers op met de vraag de enveloppen van

de KNJ post in een doos te deponeren. Het resultaat is ieder jaar weer verrassend: een paar honderd enveloppen

worden spontaan gedoneerd. Het stelt ons instaat om een statistisch verantwoord onderzoek te doen naar de

sorteertechnische verwerking van handgeschreven poststukken. Zie de pagina's 10 t/m 20.

In dit nummer van Post & Techniek een drietal artikelen over de volgende (posttechnische) onderwerpen:

"Nieuwe weg  van de brief"

Eind mei 2011 kwam het bericht dat TNT Post de bedrijfsonderdelen Post en Express gaat splitsen in PostNL

en TNT Express. Intussen wordt er bij Post al sinds begin 2010 gewerkt aan een grote reorganisatie onder de

naam "Nieuwe weg van de brief". Deze reorganisatie heeft ook een aantal posttechnische aspecten. Zie de

pagina's 21 t/m 30 voor een overzicht van de ontwikkelingen tot april 2012.
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Testpost van de NEC NS-10 IP schift- opzetstempelmachine

1.    Inleiding.

In Post & Techniek 04 van mei 2011 hebt u kunnen lezen dat verzamelaars de kans is geboden om bij

PostNL poststukken in te leveren die tijdens de testfase van de nieuwe NEC NS-10 IP schift-opzet-

stempelmachine (Sosma) te Rotterdam verwerkt zullen gaan worden.

Velen van u hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt en poststukken ingestuurd. In het bewuste artikel

in P & T wordt uitvoerig ingegaan op de werking van de NEC machine, in het bijzonder op de nieuwe

postverwerkingstechniek die in deze machine is aangebracht, te weten:

A). Van elk poststuk wordt een digitale opname gemaakt.

B). Software "zoekt" in deze digitale informatie naar de aanwezige postzegel(s) en bepaalt, door verge-

lijking met postzegel informatie in een database, om welke zegel(s) het gaat.

C). Van elk poststuk worden de afmetingen (lengte, breedte, dikte) bepaald.

D). Van elk poststuk wordt het gewicht bepaald.

E). Van elk poststuk wordt de vorm van de sorteerhaak bepaald (= de lengte van de beide haakzijden).

F). Met deze gegevens wordt door de software vastgesteld of er voldoende porto geplakt is.

G). Zo niet, dan wordt de geadresseerde verzocht het ontbrekende port + administratiekosten te voldoen.

H). Op poststukken met een fosforescerende postzegel wordt een inkjet stempel aangebracht.

I). Op elk poststuk wordt een identificatie index (IX) aangebracht.

2.    Het verloop van de test.

Met deze informatie in de hand, kon de verzamelaar zich naar hartelust uitleven in het "bedenken" van

frankeringen die de software op de proef zou stellen. Dit natuurlijk in de veronderstelling dat de hierboven

genoemde functies ook daadwerkelijk in werking zijn tijdens het verwerken van de verzamelaarspost. Dus

stuurden velen van u poststukken met soms wel heel exotische frankeringen naar PostNL. Men mag immers

op een brief plakken wat men wil nietwaar! Als het geplakte niet aan de postale regels voldoet, dien men de

consequentie (lees: strafport heffing) te aanvaarden. En dat levert de verzamelaar dan weer een interessant

postaal document op waarmee de werking van de nieuwe machinesoftware kan worden gedocumenteerd.

Over het tijdstip van verwerking van de verzamelaarspost heeft PostNL geen mededeling gedaan. En ook

niet over de functies die tijdens de verwerking in bedrijf zouden zijn. Vooral dat laatste is spijtig. Als we

daarover vooraf informatie hadden gekregen, zouden we de testpost veel gerichter hebben kunnen samen-

stellen. Want wat blijkt?

Vrijwel iedereen die aan het experiment heeft deelgenomen ontving poststukken die op 30 juni 2011 zijn

gestempeld maar die verder geen enkel ander kenmerk van de nieuwe machinefuncties dragen. Vooral het

ontbreken van kenmerken die in verband staan met de automatisch portcontrole functie is een groot gemis.

Wel zijn er een zeer klein aantal testpoststukken met stickers van de PortenInnenMachine (PIM) te Nieuwegein

gemeld. Maar in alle gevallen ontbreekt dan weer de follow-up: de PIM portkaart.

De Sosma heeft wel op alle poststukken met één of meerdere fosforescerende postzegels een inkjet stempel

aangebracht. Brieven met alleen postzegels zonder fosforescentie werden niet gestempeld. Ze kwamen

vrijwel allemaal ongestempeld bij de geadresseerden.

Poststukken met een buitenlandse bestemming werden identiek aan de stukken met een binnenlandse

bestemming verwerkt. Wel werden er enkele stukken in Duitse sorteercentra gecodeerd en voorzien van een

Duitse lineaire indexering.

In het hoofdstuk 4 worden een aantal testpoststukken afgebeeld en in detail beschreven.
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3.    Het inkjetstempel.

In afbeelding 1a is het inkjetstempel van de NEC NS-10 IP op ware grootte afgebeeld. Op het eerste gezicht

lijkt het helemaal geen inkjetstempel. Maar bij sterke vergroting van b.v. het datumgedeelte wordt duidelijk

dat het stempel inderdaad is opgebouwd uit min of meer "losse" inktdrupjes (afb. 1b)

Afb. 1a (boven) Het NEC NS-10 IP inkjetstempel op

ware grootte

Afb. 1b (rechts) Het datumgedeelte van het inkjetstem-

pel sterk vergroot. Nu is te zien dat het

stempel is opgebouwd uit vele kleine

inktdrupjes.

Ter vergelijking is in afbeelding 2a/2b een "oud" machinestempel met een metalen stempelkop weergegeven.

Bij dit oude stempel is er contact tussen de stempelkop en het poststuk waardoor de doorvoersnelheid van de

poststukken relatief laag is. Een "oude" Sosma kan maximaal 25.000 poststukken per uur verwerken.

Bij inkjetstempeling is er geen contact waardoor de doorvoersnelheid hoger kan zijn. De NEC NS-10 IP kan

maximaal 32.000 poststukken per uur verwerken.

Afb. 2a (boven) Het machinestempel van een "oude"

NEC Sosma met een metalen stempel-

kop.

Afb. 2b (rechts) Het datumgedeelte van de metalen  stem-

pelkop sterk vergroot.



Als we beide stempels vergelijken krijgen we het volgende beeld:

metalen machinestempel

totale lengte 68-69 mm

aantal golven 5

lengte golflijnen 40-41 mm

diameter buitenring 22-23 mm

diameter binnenring 15-16 mm

dagcijfers arabisch

maandcijfers romeins

jaarcijfers arabisch

uurcijfers arabisch

puntjes tussen dag/maand cijfers

puntjes tussen maand-jaar cijfers

streepje tussen jaar/uur cijfers

4.    Een aantal testbrieven nader belicht.

4.1. De opzet-stempelfunctie.

Zoals in Post & Techniek 04 is beschreven, heeft de NEC NS-10 IP Sosma sensoren die reageren op de

groene en rode fosforescentie van de huidige Nederlandse postzegels. Alleen als minimaal één van deze

twee fosforescentie typen op de brief aanwezig is, zal de opzetfunctie van de Sosma geactiveerd worden. In

alle andere gevallen worden de brieven niet opgezet en doorlopen ze de Sosma in de positie die ze op de

invoerplaats van de Sosma innamen.

Wat is "opzetten" eigenlijk en waarom dient dat voorafgaande aan het stempelen te gebeuren? Bekijken we

daartoe een willekeurige stapel poststukken. We zien dan dat de afmetingen van de poststukken sterk kunnen

verschillen (afb. 3) en ook dat de postzegels zich op vier verschillende posities kunnen bevinden (afb. 4).

inkjet machinestempel

totale lengte 66 mm

aantal golven 5

lengte golflijnen 39 mm

diameter buitenring 23 mm

diameter binnenring 16 mm

dagcijfers arabisch

maandcijfers romeins

jaarcijfers arabisch

uurcijfers arabisch

puntjes tussen dag/maand cijfers

puntjes tussen maand-jaar cijfers

streepje tussen jaar/uur cijfers
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Afb.3 In een willekeurige stapel post  zitten de postzegels

door de formaat verschillen niet op gelijke hoogte. Ze

kunnen daardoor niet automatisch gestempeld worden.

Afb.4 In een willekeurige stapel post kan de postzegel zich op

vier posities bevinden (voor- en achterzijde).

positie 1 positie 2

positie 3 positie 4

Om de postzegel met een fosforescerende balk te kunnen detecteren, moet de postzegel zich aan de voorkant

aan de onderzijde (afb. 4, positie 2) of aan de achterkant aan de onderzijde (afb. 4, positie 4) van de brief

bevinden. De brieven waarbij de postzegel bovenaan staat (afb. 4, posities 1 en 3), dienen in de machine 180

graden gedraaid te worden.
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Maar dan moet de machine wel eerst weten dat de postzegel zich inderdaad aan de bovenkant bevindt!

Daartoe nu dient de fosforescerende balk op de postzegels.

Tijdens het doorlopen van de Sosma passeert een brief het detectorhuis met daarin de ultra-violet lamp en de

twee fosforescentie detectoren. Het detectorhuis is zo geconstrueerd dat alleen postzegels die zich aan de

onderkant van de brieven bevinden worden belicht. Er zijn in een Sosma twee detectoren aanwezig: één

voor de postzegels aan de voorzijde (afb. 4, positie 2) en één voor de postzegels aan de achterzijde (afb. 4.

positie 4). De fosforescentie van de postzegels die aan de onderzijde zitten wordt gedetecteerd en de brieven

vervolgen hun weg naar de stempelinrichting. Bij de brieven met de postzegels aan de bovenkant vindt geen

zegeldetectie plaats. Zij passeren beide detectoren en worden vervolgens 180 graden gedraaid waardoor de

postzegels aan de onderkant komen te zitten. Nu bevinden zich de postzegels van alle poststukken aan de

onderkant en kunnen ze gestempeld worden.

Er zijn per Sosma twee stempelinrichtingen aanwezig: één voor de postzegels aan de voorkant (het z.g.

"lead" stempel) en één voor de postzegels aan de achterkant (het z.g. "trail" stempel).

In theorie zouden deze twee stempels van elkaar kunnen verschillen. Maar of dat bij de inkjetstempeling

van de NEC NS-10 IP Sosma zo is? Wie van u neemt de uitdaging aan om dat eens uit te zoeken? Hieronder

enkele voorbeelden van NEC testbrieven waarmee de opzet-stempelfunctie kan worden gedocumenteerd.

Afb.5 Herinneringsenvelop correct gefrankeerd met 44 cent.

Met het inkjetstempel van de NEC NS-10 IP Sosma.

Stempeldatum: 30 juni 2011.

Afb.6 Poststuk gefrankeerd met 5 cent i.p.v. 44 cent.

Fosforescentie van de zegel is herkend.

Met inkjetstempel van de NEC NS-10 IP Sosma.

Stempeldatum: 30 juni 2011.

Er heeft geen strafport heffing plaatsgevonden.

Afb.7 Poststuk gefrankeerd met 2 cent i.p.v. 44 cent.

Niet gestempeld in de NEC NS-10 IP Sosma.

Er heeft ook nu geen strafport heffing plaatsgevonden.

Toelichting bij afbeelding 7.

De 2 cent postzegel is niet voorzien van een fosfo-

rescentie kenmerk en is daarom geheel correct niet

gestempeld in de NEC NS-10 IP Sosma. Een post-

medewerker heeft zelfs een aantekening gemaakt

op de envelop dat er "geen fosfor" aanwezig is!

Het stuk is als "reject" stuk in een andere stapelaar

terecht gekomen dan de gestempelde testpost-

stukken. Dat valt te zien aan de PRIC: dit stuk is,

na codering door het secundair codeermiddel (voor

de postcode) en via videocoderen (voor het huis-

nummer), gesorteerd in sorteermachine-klein nr. 5.

De gestempelde testpost is allemaal gesorteerd in

sorteermachine-klein  nr 3.
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Afb.8 Poststuk gefrankeerd met een 1 gulden luchtpostzegel.

Gestempeld in de NEC NS-10 IP Sosma.

Er heeft geen strafport heffing plaatsgevonden.

Toelichting bij afbeelding 8.

De 1 gulden luchtpostzegel (NVPH LP16) van 1980

is bedoeld voor het frankeren van "speciale vluch-

ten" stukken. De zegel is nog steeds geldig voor

frankering, echter niet voor "gewone" post.

Op de zegel is geen fosforescentie kenmerk aan-

wezig. Dat de zegel toch is herkend door het detec-

tiesysteem van de NEC NS-10 IP Sosma is ver-

rassend. Het kan te maken hebben met de aanwe-

zigheid van een z.g. "optisch wit", een stof die aan

het papier is toegevoegd om het papier witter te doen

lijken. Het detectiesysteem van de Sosma kan posi-

tief gereageerd hebben op de fluorescentie van de

witmaker onder de UV belichting.

Afb.9 Poststuk gefrankeerd met 44  Eurocent + 5 (gulden)cent.

Gestempeld in de NEC NS-10 IP Sosma.

Toelichting bij afbeelding 9.

Met de 44 Eurocent postzegel is dit poststuk vol-

doende gefrankeerd. Dat er ook nog een ongeldige

5 (gulden)cent zegel is geplakt is voor de tarief-

beoordeling niet relevant.

We zien hier mooi dat het stempelen apart van de

zegeldetectie plaatsvindt. Zodra het fosforescentie

kenmerk is gedetecteerd, gaat er een signaal naar

het inkjetstempel. De aankomst van de envelop bij

de spuitkop wordt gedetecteerd via z.g. voorrand-

detectie. Zodra de voorrand van de envelop de

detector passeert volgt het signaal "stempel spuiten".

De positie van de zegels op de envelop spelen hierbij

dus geen rol!

globale stempelzone

Toelichting bij afbeelding 10.

Beide zegels zijn frankeergelding. Het geplakte

tarief is 120 (gulden)cent. Dat is omgerekend ca.

54 eurocent, ruim boven de 44 eurocent dus.

Beide zegels zijn voorzien van een fosforescentie

kenmerk waarop het detectiesysteem van de NEC

NS-10 IP Sosma positief reageert.

De envelop hoefde nu niet gedraaid te worden, om-

dat één van de zegels zich al links onderaan de

voorkant bevindt en wel in positie 2 (zie blad 4).

De detectie moet hebben plaatsgevonden op basis

de fosforescentie van die 55 cent zegel. Deze zegel

bevindt zich immers binnen het zegeldetectiekader

aan de onderzijde van de envelop.

Afb.10 Poststuk gefrankeerd met NVPH 1663, 55 (gulden)-

cent en NVPH 1215, 65 (gulden)cent.

Gestempeld in de NEC NS-10 IP Sosma.
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4.2. De portocontrole functie.

We verwijzen weer naar Post & Techniek 04 waarin het principe van de automatische portocontrole uitvoerig

is beschreven. In het kort komt het op het volgende neer:

a). De software dient informatie te hebben over de aanwezige postzegels om te kunnen berekenen hoeveel

port er geplakt is. Dit gebeurt door uit het digitale beeld van de brief de zegelbeelden te "herkennen".

Extra informatie over het type postzegel wordt verkregen door het  "lezen" van de sorteerhaak. De

lengtes van de beide haakzijden bepalen het type postzegel.

b). De software dient informatie te hebben over de bestemming van het poststuk (binnenland, Europa,

wereld). Uit het digitale beeld van de brief worden de adresgegevens "gelezen" en geïnterpreteerd.

c). De software dient informatie te hebben over het gewicht van het poststuk. Daartoe wordt tijdens het

doorlopen van de Sosma het gewicht bepaald m.b.v. een dynamisch balanssysteem. Dynamisch wil

in dit verband zeggen dat het poststuk tijdens het wegen niet stilstaat.

Met deze informatie kan de software vaststellen of er voldoende port geplakt is. Is dit niet het geval dan

wordt er een printtekst op de brief geprint. Welke tekst is vooralsnog onbekend, want tijdens het verwerken

van de testpost bleek deze functie niet in werking te zijn! Velen van u stuurden ondergefrankeerde brieven in

in de hoop een met port belast stuk retour te ontvangen. Helaas, te vergeefs!

Wel zijn er een gering aantal testbrieven gemeld die verwerkt zijn door de PortenInnenMachine (PIM) te

Nieuwegein. Op de een of andere manier zijn die testbrieven uit de grote stapel "gevist" (handmatig,

machinaal?) en naar Nieuwegein verzonden voor portheffing. Op de testbrieven is een PIM sticker aangebracht

(afb. 11 en 12)  maar er in alle ons tot nu toe bekende gevallen geen PIM portkaart ontvangen!

Afb.11 Poststuk gefrankeerd met 70 (gulden)cent Beatrix

(NVPH 1238). Omgerekend is dat ca. 32 eurocent,

hetgeen te weinig is voor een brief tot 20 gram.

Gestempeld in de NEC NS-10 IP Sosma.

Toelichting bij afbeelding 11.

De 70 (gulden)cent postzegel is voorzien van een

fosforescentie kenmerk dat wordt herkend door het

detectiesysteem van de NEC NS-10 IP Sosma.

Na stempeling is het stuk (zoals alle andere gestem-

pelde testpost) na videocoderen (alleen de post-

code!!) gesorteerd in sorteermachine-klein nr. 3.

Is het toen naar Nijmegen gegaan en heeft daar een

postmedewerker het tekort aan port vastgesteld?

In elk geval is het naar de PIM in Nieuwegein ge-

gaan. De PIM heeft heeft op 1 juli 2011 het port

gecontroleerd en een sticker geplakt. Er is door de

geadresseerde geen portkaart ontvangen.

Afb.12 NEC testpoststuk zonder frankering.

Toelichting bij afbeelding 12.

De NEC Sosma heeft geen fosforescentie kenmerk

gedetecteerd waardoor het stuk als "reject" in een

aparte stapelaar terecht gekomen is. In Rotterdam

moet men het portotekort hebben vastgesteld, want

het stuk is naar de PIM in Nieuwegein gegaan en

op 1 juli 2011 voorzien van een PIM sticker. In

Nieuwegein is het stuk via videocoderen gecodeerd

en gesorteerd in sorteermachine-klein nr. 14.
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Samenvattend kan gezegd worden dat het ontbreken van de portocontrole functie tijdens de test erg

teleurstellend is! Veel ingezonden brieven met (opzettelijke) onderfrankering zijn in zekere zin  "verloren"

gegaan.

4.3. De sorteerfuncties.

Behalve opzetten en stempelen heeft de nieuwe Sosma, net als zijn voorgangers, ook een aantal sorteerfuncties.

Poststukken die niet gestempeld hoeven te worden, zoals stukken met een Front Identificatie Mark (FIM),

Port Betaald stukken en stukken met een frankeermachine afdruk, worden uit de poststroom verwijderd en

komen in aparte stapelaars.

B). Poststukken met C4 afmetingen.

* alle on- en ondergefrankeerde stukken met afmetingen 235 x 330 mm

Omdat de automatische portocontrole ten tijde van de testpost actie nog niet operationeel was, zullen b.v. de

poststukken van de afbeeldingen 7, 11 en 12 niet in de onder punt A beschreven stapelaars zijn gesorteerd.

Hoe men in Rotterdam dan wel een portotekort heeft vastgesteld is ons vooralsnog onbekend.

De met port belaste stukken worden voor controledoeleinden op basis van de afmetingen en het gewicht

geplitst in categoriën. Elke categorie wordt in een afzonderlijke stapelaar gesorteerd:

A). Poststukken met afmetingen kleiner dan het C4 formaat (< 235 x 330 mm)

* alle ongefrankeerde stukken (dus stukken zonder enige postzegel!), zie afbeelding 12

* ondergefrankeerde stukken in de gewichtsklasse 0 - 20 gram, zie afbeelding 11

* ondergefrankeerde stukken in de gewichtsklasse 20 - 50 gram

* ondergefrankeerde stukken in de gewichysklasse 50 - 100 gram

FIM

FIM

Afb.13

Drie voorbeelden van poststukken die niet

gestempeld hoeven te worden. Twee FIM stukken

en een stuk gefrankeerd met een frankeer-

machine afdruk.

In de nieuwe NEC NS10-IP Sosma worden der-

gelijke stukken  uit de poststroom afgezonderd

voordat ze de stempelinrichting bereiken.
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5.    Bijzondere printtekst.

Tot onze grote verrassing zijn er een drietal postukken opgedoken met een NEC inkjetstempel maar ook met

van een bijzondere printtekst. Op het eerste gezicht lijkt deze printtekst onbegrijpelijk, maar navraag bij

PostNL leerde ons dat het om poststuk informatie te gaan zoals ze door de NEC NS-01 IP software is

gegenereerd. In de printtekst staan o.a. de afmetingen en het gewicht van het poststuk.

In de afbeeldingen 14, 15 en 16 de details.

Blijkbaar zijn voor controledoeleinden gedurende korte periodes de poststukgegevens op de enveloppen

gedrukt! Wat zou het voor ons verzamelaars mooi geweest zijn als die gegevens standaard op de poststukken

afgedrukt zou worden!!

Wij roepen alle lezers op poststukken met een dergelijke printtekst aan ons te melden via het e-mail adres:

postmech@kpnmail.nl. Indien mogelijk graag met een scan van het stempelgedeelte + de printtekst. Meldt

u svp ook de stempeldatum via de mail omdat die soms moeilijk te lezen is op een scan.

Slotconclusie: een interessante test die mooier had kunnen zijn. Een "herkansing" waard!

9.6 = gewicht in gram

163.0 = lengte in mm

114.0 = breedte in mm

1.0 = dikte in mm

P = Phosphorescence

81C0 = hexadecimaal adres van de gegevensopslag

1 = stapelaar nummer waarin het poststuk is

gesorteerd.

Afb. 14 NEC inkjetstempel d.d. 31 juni 2011 met printtekst.

12.9 = gewicht in gram

219.0 = lengte in mm

156.0 = breedte in mm

0.4 = dikte in mm

P = Phosphorescence

83F1 = hexadecimaal adres van de gegevensopslag

1 = stapelaar nummer waarin het poststuk is

gesorteerd.

Afb. 15 NEC inkjetstempel d.d. 29 juni 2011 met printtekst.

10.4 = gewicht in gram

P = Phosphorescence

Afb. 16 NEC inkjetstempel d.d. 7 juli 2011 met printtekst.



Post & Techniek 05, mei 2012           KNJ post 2010: sorteertechnisch bekeken                      Blad 10

Dankzij de hulp van Po & Po leden en de hernieuwde verzamelactie van Jan Zomer in zijn woonplaats

Wormer, zijn we voor het vierde achtereenvolgende jaar jaar weer in het bezit gekomen van een dermate

groot aantal KNJ poststukken dat er een sorteertechnische analyse op los gelaten kan worden.

Het gaat dit keer om 1018 poststukken, allemaal weer met een handgeschreven adres. Dit soort poststukken

hebben de voor ons verzamelgebied de "goede" eigenschap dat er in de PRIC's een grote variatie aan codeer-

middelletters ontstaat, al naar gelang de "kwaliteit" van het handschrift! U zult inmiddels wel weten dat de

codeermiddelen van de sorteermachine-klein (= softwarepaketten die uit het digitale beeld van de brief

trachten de sorteerinformatie postcode + huisnummer + eventuele huisnummertoevoeging de herkennen)

meestal enige "moeite" hebben met het interpreteren van handgeschreven adresssen. Ter herinnering: voor

het herkennen van de genoemde drie sorteergegevens staan in de sorteermachine-klein (SMK) de volgende

codeermiddelen ter beschikking:

KIX Coding Device KCD KIX herkennenr letter K in de PRIC

Primary Coding Device PCD eerste codeer middel letter P in de PRIC

Secondary Coding Device SCD tweede codeermiddel letter S in de PRIC

Tertiary Coding Device TCD derde codeermiddel letter T in de PRIC

Adresss Data Base ADB lijst met adresssen letter A in de PRIC

Quartairy Coding Device QCD vierde codeermiddel letter Q in de PRIC

Fifth Coding Device FCD vijfde codeermiddel letter F in de PRIC

Hexary Coding Device HCD zesde codeermiddel letter H in de PRIC

Video Coding Device VCD video codeermiddel letter V in de PRIC

Extract Coding Device ECD extractie codeermiddel letter E in de PRIC

Normalization Coding Device NCD normalisatie codeermiddel letter N in de PRIC

Voor het herkennen van specifiek het huisnummer en/of een huisnummertoevoeging zijn beschikbaar:

Secundair Huisnummer Device SHD tweede huisnummercodeermiddel letter s in de PRIC

Tertiair Huisnummer Device THD derde huisnummercodeermiddel letter t in de PRIC

Adres Huisnummer Device AHD adres huisnummercodeermiddel letter a in de PRIC

Video Huisnummer Device VHD video huisnummercodeermiddel letter v in de PRIC

Zie Post & Techniek nr. 03 (oktober 2010, de pagina's 27 en 28 ) voor een uitgebreide toelichting op de

mogelijke codeermiddelletter combinaties, zowel met alleen hoofdletter, hoofdletter + kleine letter als alleen

kleine letters.

De KNJ periode 2010: sorteertechnisch bekeken!

Na de ingebruikname van de huisnummercodeermiddelen enige jaren geleden, kwamen lettercombinaties

als PS - PT - SV enz niet meer voor in de PRIC. Dat is tot onze verrassing nu af en toe wel weer het geval!

In de afbeelding 1 en 2 (zie blad 11) zijn poststukken afgebeeld met PS en SV in de PRIC.

Het kan zijn dat er recent een software update is geweest waardoor het weer mogelijk is geworden dat een

huisnummercodeermiddel "omzeild" wordt tijdens het adres herkenningproces. Dit zou b.v. gebeurd kunnen

zijn toen het videocodeerproces in 2009 ingrijpend gewijzigd werd.

Tot voor kort vond het videocoderen plaats in een afzonderlijke ruimte in de zes  sorteercentra (afb. 3 en 4).

Die werkzaamheden zijn inmiddels gestaakt. Het bedrijf Prime Vision heeft software ontwikkeld waarmee

via internet adresherkendata over grote afstand getransporteerd kan worden. Prime Vision is te beschouwen

als de voortzetting van de afdeling van het voormalige Dr. Neher laboratorium te Leidschendam waar software

ontwikkeld werd voor het automatisch lezen van handgescheven tekens. In Post & Techniek 03 van oktober

2010 zijn de patenten besproken waarop deze herkenning is gebaseerd.



Post & Techniek 05, mei 2012          KNJ post 2010: sorteertechnisch bekeken                    Blad 11

Afb. 1 Poststuk met de codeermiddelletters PS in de PRIC

Stempeldatum: 11 december 2010.
Afb. 2 Poststuk met de codeermiddelletters SV in de PRIC

Stempeldatum: 29 december 2010.

Afb. 3 Een kijkje in de video codeerruimte van het sorteer-

centrum Nieuwegein. In deze ruimte staan een groot

aantal werkplekken met beeldscherm. In alle sorteer-

centra zijn de videoruimtes inmiddels gesloten.

Afb. 4 Op een beeldscherm verschijnt een afbeelding van

een poststuk waarvan de adresgegevens niet door

één van de automatische codeermiddelen zijn

herkend. Een video operator tracht de adresgegevens

te lezen en in te geven op het toetsenbord.

Afb. 5 Via videocoderen verwerkt poststuk. De operator

in Hanoi of Manilla heeft als postcode 7558BW

i.p.v. 7558RW ingetypt, waardoor het verdere

codeerproces is gestopt bij "V" in de PRIC.

Afb. 6 Via videocoderen verwerkt poststuk. De operator

in Hanoi of Manilla heeft als postcode 1531MG

ingetypt, hetgeen foutief is. De juiste postcode is

1531 MJ.



Voor TNT Post heeft Prime Vision die software geimplementeerd en sindsdien wordt het videocoderen in

Manilla en Hanoi uitgevoerd (afb. 5 en 6). Op de website van Prime Vision ( http://www.primevision.com/

en/index.php/about_us/) is informatie te vinden over deze nieuwe software die "web-based video-coding"

wordt genoemd. Zoals uit onderstaand persbericht blijkt is met behulp van het systeem videocoderen op

elke plek te wereld mogelijk waar een internet verbinding aanwezig is.
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Breakthrough Video-Coding and Identification Techniques
Contacts :31 15 21ation:

a TNT & TNO Company

Hannover, Post-Expo Show 2009, September 29th 2009

Prime Vision is pleased to announce the award of a deployment contract for its webbased

video-coding solution in the Netherlands by TNT Post Group. The contract

award follows the successful trials during the last Christmas and New Year’s period, TNT

Post contracted Prime Vision to build a fully functional version within a very short

timeframe. This new functionality creates a secure video coding environment making it

possible to encode letters via a standard internet browser at any location with internet

connectivity.

Prime Vision CEO Eddy Thans comments “the web-based video-coding extension is a

revolutionary development with lots of potential for cost-savings and efficiency

improvements. TNT will become amongst the first to benefit from this new platform.”

De resultaten van het KNJ onderzoek 2010.

A). De omvang van de geanalyseerde steekproef.

Door de enorme aantallen KNJ post die in korte tijd moet worden verwerkt, wijkt een stapel post uit deze

periode sterk af van het normale patroon. Dat zien we bijvoorbeeld terug in het aantal niet automatisch

verwerkte stukken. Op een totaal van 1333 poststukken waren er 147 niet voorzien van een SIX en een

PRIC: dat is 11,0 % ( in 2008 was dat 12,7 % en in 2009 17,9%).

Blijven over 1186 stukken met een SIX en een PRIC. Op 168 poststukken was een adres in machineschrift

aanwezig, alle met PP als codeermiddelletters. Deze stukken zijn niet meegenomen in onderstaand overzicht

zodat een vergelijking met 2009 mogelijk is. De geanalyseerde steekproef omvatte dus 1018 poststukken.

B). Codeermiddelletters.

Hieronder het resultaat van het statistisch onderzoek naar het voorkomen van de verschillende codeer-

middelletters op de 1018 onderzochte KNJ-poststukken. Het bijzondere van deze steekproef is dat op alle

enveloppen handgescheven adressen voorkomen.

Voor de verzamelaar van codeermiddelletters zijn brieven met handgeschreven adressen zeer interessant

omdat op dit type post een grote variatie aan codeermiddelletters voorkomt!

Wat aan de data in tabel 1 opvalt is het ontbreken van 3-lettercombinaties. Dat komt omdat we in 2010 geen

poststukken ontvingen met huisnummers met een toevoeging. Het zal u inmiddels wel bekend zijn dat er

door de aanwezigheid van zo'n toevoeging een derde codeermiddelletter in de PRIC wordt geplaatst.

Op zich is het ontbreken van stukken met een huisnummer met toevoeging geen punt. Maar voor de PRIC

verzamelaar valt er dan wel minder "te smullen"!
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n = aantal poststukken

E = videocodeertaak: extractcoderen (hierbij worden door de operator adresdelen ingetoetst om de post

c.q. het huisnummer te achterhalen omdat deze in het adres ontbreken of onvolledig zijn).

P S T A Q F H V

  n   %   n    % n % n %  n % n %   n % n  %

PP    375  36,8      SS    106  10,4      TT    9    0,8 8   H H  29 2,85    V       23 2,26

   VV   109    10,7

PS        3  0,29

PV        1  0,10      SV       1   0,10    EE    6 0,59

Ps     169 16,6

Pt         7  0,69      St         5   0,49

Pa        2  0,20

Pv       45 4,42       Sv     29    2,85      Tv   15    1,47       Av    1     0,10        Qv     3    0,29 Fv 2 0.20 Hv      2    0,20

v  29 2,85

                aa      1    0,10 vv  46 4,52

tot.   602  59,1              141    13,8             24   2,36                2    0,20                  3 0,29              2 0,20          31 3,04         213 20,9

aantal reject stukken (dus alleen een IX)               2

aantal stukken met alleen een SIX (dus geen PRIC)  7 totaal aantal stukken:            1018

Tabel 1: Overzicht van de codeermiddel lettercombinaties in de KNJ post 2010

C). Conclusies.

Wat leert het resultaat van het onderzoek 2010 ons over de stand van zaken van de sorteermachine-klein

software?

a). In 36,8 % van de gevallen  zijn postcode + huisnummer direct door het primaire codeermiddel

(PCD) herkend. PRIC letters 2010: PP.  Historisch overzicht:

2007 2008 2009 2010

           % herkend m.b.v  het PCD: 42,2 34,2 29,6 36,8

b). In 17,7 % van de gevallen is de postcode herkend door het PCD en zijn met behulp van een huis-

nummercodeermiddelen (HCD) het huisnummer + een eventuele huisnummertoevoeging herkend.

PRIC letters 2010: PS, Ps, Pt, Pa. Historisch overzicht:

2007 2008 2009 2010

           % herkend m.b.v een HCD: 14,2 17,3 21,4 17,8
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c). Van overige automatische codeermiddelen zijn in 14,7 % van de gevallen de adresgegevens correct

geïnterpreteerd. PRIC letters 2010: SS, St, TT, aa en HH. Historisch overzicht:

2007 2008 2009 2010

           % herkend m.b.v een SCD,TCD 13,0 16,8 18,2 14,7

         ADB, HCD

d). In totaal zijn 708 brieven (69,5 % van de 1018 brieven) geheel automatisch verwerkt door de

sorteermachine-klein. Historisch overzicht:

2007 2008 2009 2010

           % geheel automatisch herkend 69,5 68,3 69,3 69,5

Het is werkelijk vebluffend om te zien dat voor het vierde jaar op rij het percentage brieven

waarbij de adresgegevens geheel automatisch zijn herkend rond de 70% ligt!

e). Bij 310 (30,5 %) brieven moest om de een of andere reden een videocodeertaak (= handwerk!) in

werking komen om de juiste sorteerinformatie (postcode + huisnummer) te achterhalen en wel:

 aantal PRIC letter(s)

PCD + VCD postcode met PCD , huisnummer met VCD      0.10 %         PV

PCD + VHD postcode met PCD , huisnummer met VHD   4,42 % Pv

SCD + VHD postcode met SCD , huisnummer met VHD   2,85 % Sv

TCD + VHD postcode met TCD , huisnummer met VHD   1,47 % Tv

ADB + VHD postcode met ADB , huisnummer met VHD   0.10 %           Av

QCD + VHD postcode met QCD , huisnummer met VHD   0,29 % Qv

FCD + VHD postcode met FCD , huisnummer met VHD   0,20 % Fv

HCD + VHD postcode met HCD , huisnummer met VHD   0,20 % Hv

Videotaak inhoud van de taak

combicoderen (postcode + huisnummer + toevoeging)   10,7 % VV

postcodecoderen (alleen de postcode)   2,26 % V

nog onbekende taak (..................................)   4,52 % vv

nog onbekende taak (..................................)   2,85 % v

extractcoderen (delen van het adres worden ingetoetst)   0,59 % EE

totaal per video verwerkt:   30,5 %

TNT Post streeft er na om zoveel mogelijk poststukken geheel automatisch te verwerken. Bij poststukken

met een handgeschreven adres lukt dat in ca. 70 % van de gevallen, iets meer dan tweederde gedeelte.

Omdat handmatige verwerking via videocodering relatief duur is, is er bij dit type post nog steeds veel winst

te behalen door het inzetten van b.v. betere software voor het lezen en interpreteren van “slechte”

handschriften.

We zijn benieuwd wanneer het TNT Post lukt om om het aandeel "duur" handwerk drastisch te verminderen.
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g). Verdeling over de automatische codeermiddelen.

f). De hoofdlettercombinaties.

Bijzonder dit jaar zijn de hoofdlettercombinatie PS en SV (zie blad 11). Vrijwel vanaf de ingebruikname

van de huisnummercodeermiddel software zijn hoofdlettercombinatie niet meer op poststukken gesignaleerd.

Immers: indien tijdens een eerst herkenpoging alleen de postcode is herkend, schakelt de software auto-

matisch over naar het daaropvolgende huisnummercodeermiddel.

Dit principe wordt weegegeven onderstaande afbeelding (de getallen tusssen haakjes zijn indicatief!)

Indien we de resultaten van de afgelopen vier jaar opsplitsen per automatisch codeermiddel, krijgen we:

PP Ps / Pss SS / SSS TT/TTT AA HH totaal

Pt / Ptt St / Stt tt / ttt a

Pa / Paa

% 2007 42,2    13,9   8,8 0,7 0,3 2,2 68,1

% 2008 34,2    17,3 12,5 0,2 0,1 2,5 65,8

% 2009 29,6    21,4 14,2             1,6 0,4 2,1 69,3

% 2010 36,8    17,7           10,9             0,9 0.0 2,9 69,5

gemiddeld 35,7    17,6 11,6             0,8 0,2 2,4 68,2



In het kader van het project "Nieuwe weg van de brief" is men momenteel bezig met de omschakeling op de

z.g. "posttas-sortering". In het kader van dit project verdwijnen alle postbodes en gaat er alleen met part-

time krachten gewerkt worden. Die parttimers hoeven alleen maar de poststukken in de brievenbussen te

stoppen. Daartoe krijgen ze aan het begin van hun bestelwerk een of meerdere posttassen uitgereikt vanuit

een locaal postdepot. In die tassen zit post die volledig gesorteerd is op bestelloop. In dit nummer van Post

& Techniek leest u daar meer over vanaf pagina 21.

Het zou kunnen zijn dat t.z.t. de sorteersoftware voor dit systeen aangepast moet worden en dat we wellicht

andere PRIC teksten krijgen. Maar het is ook goed mogelijk dat men de PRIC helemaal weglaat. Vanaf de

buslichting tot aan de bestelling ziet eigenlijk niemand meer een poststuk. Wie zal er dan nog naar de PRIC

kijken? We wachten de ontwikkelingen af!

Nu we vier jaar op rij een inventarisatie hebben uitgevoerd, kunt u op basis van de totaal overzichten een

mooi inzicht krijgen over de "zeldzamheid" van bepaalde codeermiddel lettercombinaties. Helaas zijn er

(ook binnen onze Groep) slechts weinigen die de PRIC letters systematisch verzamelen. Dat is jammeer,

want met meer PRIC informatie kunnen we een betrouwbaarder overzicht geven van de PRIC ontwikkelingen

vanaf 2000. We doen dan ook een oproep om PRIC verzamelingen (hoe klein dan ook) te melden zodat we

de PRIC gegevens kunnen vastleggen. Contact via: postmech@kpnmail.nl.

Pv / Pvv Sv Tv / Tvv Qv Fv Hv /Hvv V / VV / VVV EE / EEE totaal

Vv

v / vv / vvv

% 2007 5,4 2,4 0,5 0,5 0,3 nihil 19,4 0,2 26,1

% 2008 4,7 2,8 0,7 0,2 0,3 nihil 20,1 0,1 27,3

% 2009 6,3 3,8 2,0 0,4 0,1 0,1 17,7 0,3 30,7

% 2010 4,4 2,9 1,5 0,3 0,2 0,2 20,3 0,6 30,5

gemiddeld 5,2 3,0 1,2 0.3 0,2 0,1 19,4 0,3 28,7

Na een aanvankelijke daling in 2008 en 2009 van het percentage handgeschreven poststukken dat herkend

is d.m.v. PP, is er in 2010 een toename te signaleren. Maar wellicht is de steekproef te gering van omvang

om van een significante toename te spreken. Zoals al is opgemerkt, is de stabiliteit van het totale aantal

poststukken waarvan de adresgegevens volautomatisch zijn herkend ( ca. 70%) opvallend te noemen.

h). Verdeling over de videocodeermiddelen

Doen we hetzelfde met de verschillende videocodeertaken dan krijgen we:

Via de verschillende videocodeertaken werden in 2010 vrijwel evenveel poststukken verwerkt dan in de

drie vorgaande jaren. De verschillen zijn zo klein dat gesteld kan worden dat het aantal videogecodeerde

poststukken met handgeschreven adressen nog steeds op ca. 30% ligt.

D). Blik in de toekomst.

Vorige keer veronderstelde uw redacteur dat men gezien de ingrijpende reorganisaties bij TNT Post voorlopig

geen nieuwe investeringen in apparatuur zal doen. Dat bleek onjuist: in Post & Techniek 04 van mei 2011

hebt u kunnen lezen dat er een groot aantal nieuwe opzet-stempelmachines wordt aangeschaft. En uit een

betrouwbare (nu PostNL) bron vernemen we dat op termijn ook investeringen in nieuwe sorteermachines

zullen plaatsvinden.
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E). KNJ poststukken uit 2010.
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In de drukke KNJ periode komt het regelmatig voor dat poststukken in een bepaald sorteercentrum gestempeld

worden en dan naar een ander sorteercentrum worden vervoerd om daar te worden gesorteerd. Op die manier

wordt de beschikbare sorteercapaciteit optimaal ingezet. In afb. 7 en 8 twee voorbeelden.

Afb. 7 KNJ poststuk op 12 december 2010 gestempeld in

Amsterdam en vervolgens gesorteeerd in Zwolle.

Afb. 8 KNJ poststuk op 13 december 2010 gestempeld in

Zwolle en vervolgens gesorteeerd in 's-Hertogen-

bosch.

In de afb. 9 en 10 voorbeelden van de wat moeilijker te vinden PRIC lettercombinaties.

Afb. 9

Postcode herkend door het ADB letter A

Huisnummer herkend door het VHD letter v

Afb. 10

Postcode herkend door het QCD letter Q

Huisnummer herkend door het VHD letter v

We zagen dat in de totale stapel KNJ post 147

poststukken zaten zonder SIX en PRIC. Deze stuk-

ken hebben de sorteermachines-klein dus niet door-

lopen tijdens de eerste sorteerslag.

Sommige stukken hebben in de tweede sorteergang

wel een sorteermachine-klein doorlopen. Omdat de

SIX ontbreekt, wordt van zo'n stuk weer een digitaal

beeld gemaakt en zoekt de software naar de adres-

gegevens. Na herkenning wordt een PRIC tweede

sortering aangebracht. In afb 11: de letter"A".Afb. 11
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We vervolgen de sorteertechnische inventarisatie met de KNJ poststukken uit 2011.Nu gaat het om 1026

poststukken, allemaal weer met een een handgeschreven adres. Begin 2011 is TNT Post gestart met de

implementatie van onderdelen van het reorganisatieproject "Nieuwe weg van de brief". Meer daarover leest

u vanaf blad 21.

Zou de verwerking van de KNJ post 2011 invloed ondervinden van dit project? Zo ja, dan zou dat moeten

blijken uit de resultaten van de inventarisatie. Laten we snel kijken naar deze resultaten!

A). Een nieuw codeermiddel in gebruik!

Eind 2011 kregen we de eerste meldingen van een nieuwe codeermiddelletter in de PRIC: de letter "L". In

vorige afleveringen van Post & Techniek is al regelmatig gewezen op het "probleem" van de poststukken

waarbij de herkenning van de adresgegevens niet m.b.v. de automatische codeermiddelen heeft plaats

gevonden. In zo'n geval moet de hulp worden ingeroepen van videocodering. Dat is handwerk en dus relatief

duur. Een stap om de videocodeerkosten te verlagen, is het uitbesteden van het videocodeerwerk naar Hanoi

en Manilla. Zie blad 10-12. Een andere maatregel is de ingebruikname van een nieuw softwarepakket dat in

staat is om een gedeelte van de brieven met niet automatisch herkende adresgegevens toch automatisch te

verwerken waardoor het aandeel videogecodeerde poststukken afneemt.

In het najaar van 2011 is zo'n codeermiddel (= een softwarepakket) in gebruik genomen. Het kreeg de naam

"Last Coding Device" (LCD). De naam suggereert een beetje dat met het LCD alle problemen zullen zijn

opgelost en alle adresgegevens automatisch herkend zulen gaan worden. Maar dat natuurlijkeen illusie! Er

zullen altijd wel poststukken overblijven die videogecodeerd moeten worden. Maar met de introductie van

het LCD zou het aandeel videogecodeerde stukken toch wel significant moeten afnemen.

Het Last Coding Device heeft twee opties:

a). Indien geen der andere automatische codeermiddelen (PCD,SCD,TCD,ABD,QCD,FCD,HCD) de

adresgegevens hebben herkend maar door het LCD postcode + huisnummer beide wel zijn herkend,

dan worden in de PRIC de letters "LL" afgedrukt. Bij herkenning van postcode + huisnumer +

toevoeging zal "LLL" worden afgedrukt. Tot nu toe is ons een dergelijke PRIC nog niet gemeld.

Wel zijn gemeld:  L - LL - Lv

b). Het LCD heeft ook een huisnummer-herkenmodule: LHD

Indien door een van de andere automatische codeermiddelen alleen de postcode is herkend en niet

het huisnummer en indien het huisnummer wel door het LHD is herkend, dan wordt een kleine letter

"l" afgedrukt. Zo zijn tot nu toe gemeld: Pl - Sl - Tl - Ql - Fl - Hl. Ook is "ll" inmiddels gemeld.

De KNJ periode 2011: sorteertechnisch bekeken!

Afb. 1 Poststuk met de codeermiddelletters LL in de PRIC

Stempeldatum: 18 december 2012

Afb. 2 PRIC met de printtekst: R11ll*1181AZ* 52

Aangebracht in Rotterdam in sorteermachine-klein

nr. 11 . Codeermiddelletters:  ll.

Let op het verschil tussen de cijfers "1" en de

letters "l' !!



Post & Techniek 05, mei 2012           KNJ post 2011: sorteertechnisch bekeken                    Blad 19

B). De omvang van de steekproef.

In 2011 waren er op een totaal van 1387 poststukken 193 niet voorzien van een SIX en PRIC: dat is 13,9 %

( in 2008 was dat 12,7 %, in 2009 17,9% en in 2010 11,0%).

Blijven over 1194 stukken met een SIX en een PRIC. Op 168 poststukken was een adres in machineschrift

aanwezig, alle met PP als codeermiddelletters. Deze stukken zijn niet meegenomen in onderstaand overzicht

zodat een vergelijking met 2010 mogelijk is. De geanalyseerde steekproef omvatte dus 1026 poststukken.

C). Codeermiddelletters.

Hieronder het resultaat van het statistisch onderzoek naar het voorkomen van de verschillende codeer-

middelletters op de 1026 onderzochte KNJ-poststukken. Het bijzondere van deze steekproef is dat op alle

enveloppen handgescheven adressen voorkomen.

In 2011 kregen we weer de beschikking over een aantal poststukken met adressen met een huisnummer-

toevoeging. Daardoor kwamen er weer 3-lettercombinaties in de PRIC voor.

Overzicht 2011.

n = aantal poststukken

E = videocodeertaak: extractcoderen (hierbij worden door de operator adresdelen ingetoetst om de post

c.q. het huisnummer te achterhalen omdat deze in het adres ontbreken of onvolledig zijn).

P S T Q F H L V

  n   %   n    % n % n %  n % n %   n %   n  %

P           8   0,78     S          3   0,29      T        0    0,00 HH    19   1,85  LL     6 0,58 V        6 0,58

PP     377  36,7     SS    121  11,8      TT      11   1,07 VV    85    8,28

PPs       7  0,68     SSS    17  1,66 VVV    9 0,88

Ps     200  19,5     EE    2 0,19

Pss      9   0,88

Pt        11  1,07       St        1   0,10

Pa        1   0,10

Pl         9   0,88       Sl       2   0,19      Tl        1    0,10

Pv      56   5,46       Sv     26   2,53      Tv     18   1,75      Qv     2     0,19      Lv 1 0.10

Pvv       8  0,78       Svv     2    0,19     Tvv      2   0,19

    v    0 0.00

       t t       2    0,19      l l 2      0,19     vv    0 0,00

    vvv    2 0,19

tot.   686  66,9              172    16,7               34   3,31                2     0,19          19 1,85               9 0,88        104 10,1

aantal reject stukken (dus alleen een IX)              13

aantal stukken met: ONGELDIGE POSTCODE   2 totaal aantal stukken:            1026
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D). Conclusies.

a). In 36,7 % van de gevallen (377 poststukken)  zijn postcode + huisnummer direct door het primaire

codeermiddel (PCD) herkend. PRIC letters 2011: PP.  Historisch overzicht:

2007 2008 2009 2010 2011

           % herkend m.b.v  het PCD: 42,2 34,2 29,6 36,8 36,7

b). In 23,9 % van de gevallen (245 poststukken) is de postcode herkend door het PCD en zijn met

behulp van een huisnummercodeermiddelen (HCD) het huisnummer + een eventuele huisnummer-

toevoeging herkend. PRIC letters 2011: P, PPs, Ps, Pss, Pt, Pa, Pl. Historisch overzicht:

2007 2008 2009 2010 2011

           % herkend m.b.v een HCD: 14,2 17,3 21,4 17,8 23,9

c). Van overige automatische codeermiddelen zijn in 18,0 % van de gevallen (185 poststukken) de

adresgegevens correct  geïnterpreteerd. PRIC letters 2011: S, SS, SSS, St, Sl, TT, tt, Tl, HH, LL, ll.

Historisch overzicht:

2007 2008 2009 2010 2011

           % herkend m.b.v  SCD,TCD 13,0 16,8 18,2 14,7 18,0

                                        HCD, LCD

d). In totaal zijn 807 brieven (78,7 % van de 1026 poststukken) geheel automatisch verwerkt door de

sorteermachines-klein. Historisch overzicht:

2007 2008 2009 2010 2011

           % geheel automatisch herkend 69,5 68,3 69,3 69,5 78,7

Een voorzichte conclusie is dat de ingebruikname van het Last Coding Device geresulteerd

heeft in een toename van de geheel automatisch verwerkte poststukken in de sorteermachines-

klein.

e). Bij 219 (21,4 % van 1026 poststukken) brieven moest om de een of andere reden een videocodeertaak

(= handwerk!) in werking komen om de juiste sorteerinformatie (postcode + huisnummer) te

achterhalen. Historisch overzicht:

2007 2008 2009 2010 2011

           % geheel automatisch herkend 30,5 30,5 30,7 30,5 21,4

In 2011 zien we een duidelijke vermindering van ca.10% in het aantal poststukken dat via

videocodering in verwerkt!



Nieuwe weg van de brief.

1). Inleiding

In 1998/1999 werd de postwerking grondig gereorganiseerd: de twaalf Expeditieknooppunten (EKP'en)

werden successievelijk gesloten en en werden zes grote Sorteercentra-brieven (SCB'en) gebouwd en ingericht

met state-of-the-art postverwerkingsapapratuur.

Inmiddels zijn we zo'n tien jaar verder en in 2010 is door toenmalige TNT Post een nieuwe reorganisatie van

de briefpostverwerking aangekondigd onder de naam: "Nieuwe weg van de brief"

In het navolgende wordt de chronologie van dit project beschreven en wordt ingegaan op de gevolgen van

een aantal projectonderdelen op de mechanisatie kenmerken op poststukken.

2). Chronologisch overzicht.

juli 2010 Start adviestraject "Nieuwe weg van de brief".

januari 2011 Akkoord met de vakorganisaties over "Beperken gedwongen ontslag".

mei 2011 Besluit project "Nieuwe weg van de brief".

juli 2011 Goedkeuring van de Ondernemingskamer voor de reorganisatie.

eind mei 2011 TNT Post wordt gesplitst in PostNL en TNT Express

splitst in:

en
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De reden is een splitsing tussen Post en Express. Express is over de hele wereld actief en heeft er veel meer

baat bij om de naam TNT te behouden. TNT was immers ook de naam van het oorspronkelijke Australische

expressbedrijf. Bovendien zou het veel meer kosten om wereldwijd een naamsverandering door te voeren.

Alle bedrijfsonderdelen in Nederland die nu TNT Post heten werden eind mei PostNL. De onderdelen in het

buitenland volgen op een later tijdstip. De hele "rebranding" gaat ca. drie jaar duren. Zo lang mag het TNT

Post logo nog gebruikt worden. De nieuwe huisstijl zal in fasen worden ingevoerd.

31 mei 2011 PostNL krijgt een beursnotering

voorjaar 2011 In het sorteercentrum Rotterdam wordt een nieuwe schift-opzetstempelmachine van

van de firma NEC geinstalleerd en getest. Type: NS-10 IP. In Post &Techniek 04 van

mei 2010 wordt deze machine uitvoerig beschreven.

tot 20 juni 2011 Verzamelaars konden poststukken inleveren bij PostNL. Deze stukken worden

verwerkt tijdens de testperiode van de nieuwe Sosma.

Een evaluatie van deze testpost actie wordt beschreven vanaf pagina 2 van dit nummer

van Post & Techniek.

september 2011 Besluit om alle Voorbewerkingsgebieden (VBG'en) te sluiten. Een Voorbewerkings-

gebied heette vroeger Voorsorteercentrum (VC). In zo'n centrum komen de poststukken

aan die in de diverse Sorteercentra de tweede sortering hebben doorlopen. In de

VBG'en staan de huisnummersorteermachines waarmee de poststukken op bestelloop

worden gesorteerd in de derde sorteergang.
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Overzicht van de verdeling van ons land in 99 Voorsorteergebieden. In deze Voorsorteergebieden zijn 170 Voorsorteercentra

gevestigd. De naam "Voorsorteercentrum" werd in de loop der tijd gewijzigd in "Voorbewerkingsgebied (VBG). In het kader van

"Nieuwe weg van de brief" worden alle VBG'en gesloten en geconcentreerd in negen Centrale Voorbereidings Locaties (CVL).
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Oktober 2011 Communicatie over de start van de reorganisatie

Sluiting van het laatste postkantoor , kantoor Neude te Utrecht.

November 2011 Besluit "Reorganiseren Sorteren 2012".

De highlights van dit besluit zijn:

- De postvolumes dalen, waardoor er minder post te verwerken is.

- Vanwege de veranderde klantwens (!!, redactie) gaat er gewerkt worden met het

piek-dal model. Daarbij wordt de postbezorging voor de niet-24uurspost gecon-

centreerd op drie piekdagen. Hierdoor ontstaan bij Sorteren ook piekdagen

(maandag, woensdag en vrijdag) en zal op de andere dagen (dinsdag en donderdag)

het werk afnemen.

- Er worden Centrale Voorbereidings Locaties (VCL) geopend waar een deel van

het werk van Sorteren wordt overgenomen te weten:

* tweede gang handsortering gaat naar de CVL.

* deel van de tweede sortering sorteermachine-klein (SMK) gaat naar de CVL.

- Het videocoderen wordt uitbesteed naar het buitenland (Manilla en Hanoi).

-    Alleen het sorteermachine-overig (SMO) videocoderen blijft in het sorteercentrum.

- De nachtdiensten worden een stuk korter.

1 Januari 2012 Videocoderen wordt ondergebracht bij Billing & Document Solutions (BDS).
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januari 2012 WerkTijdRegeling (WTR) Sorteren opgesteld.

In de WTR staan alle werkpakketten beschreven die op de sorteercentra voorkomen.

Per sorteercentrum is al het werk en de daarvoor benodigde uren in kaart gebracht.

Hoeveel post moeten we verwerken, hoeveel machine-uren en mankracht is daarvoor

nodig en op welke tijden? Deze inventarisatie leidt tot een nieuw pakket met

beschikbaar werk (de WTR), waarop vervolgens de bezetting wordt afgestemd. Elk

jaar wordt de WTR opnieuw vastgesteld op basis van de laatste ontwikkelingen.

14 januari 2012 Sluiting van de Voorbewerkingsgebieden (VBG) Ede en Houten.

15 januari 2012 Opening van de Centrale Voorbewerkings Locatie-dependance Nieuwegein.

maart 2012 Opening eerste Centrale Voorbereidings Locaties in Den Bosch en Utrecht.

Servicecentra Collectie en Sorteren operationeel.

Zoals al is opgemerkt gaan alle Voorbewerkingsgebieden sluiten. Of beter gezegd:  de gebouwen worden

gesloten en de werkzaamheden worden geconcentreerd in een negental Centrale Voorbereidings Locaties.

Op deze ingrijpende reorganisatie van de postverwerking  gaan we in het navolgende wat dieper in.

januari 2012 Veel zakelijke klanten gaan over op "Basic" op de piekdagen

"Basic" is een nieuw servicekader dat aan klanten wordt aangeboden. In plaats van

de 24-uurs en 48-uurs postverwerking komt er alleen 24-uurs en Basic post. Basic

post wordt bezorgd op dinsdag, donderdag en zaterdag. De Basic partijen worden

door de klant twee of drie dagen van te voren aangeboden en hebben dus een

overkomstduur van 48 of 72 uur. PostNL neemt langer de tijd voor de verwerking van

Basic post zodat dat niet meer voornamelijk 's-nachts hoeft te gebeuren en er daardoor

een  voordeliger tarief kan worden aangeboden. Vanaf 1 januari 2012 is het niet meer

mogelijk om 48-uurs post aan te bieden voor bezorging op de daldagen woensdag en

vrijdag.

januari 2012 Nieuw assortiment partijenpost.

In de nieuwe tarievenbrochure zijn de nieuwe bezorgstructuur en de daarbij behorende

tarieven weergegeven. Hieronder een klein gedeelte uit deze brochure.



Post & Techniek 05, mei 2012 Nieuwe weg van de brief                   Blad 26

De nieuwe postketen.

In de nieuwe structuur wordt de post uit de brievenbussen en afkomstig van zakelijke aanbieders net al nu

naar het desbetreffende sorteercentrum gebracht. Daar wordt de post gestempeld en gesorteerd in de eerste

sorteergang. Op de post worden de Sorteeridentificatie index (SIX) en de Procesinformatiecode eerste sortering

(PRIC-1) aangebracht.

Vervolgens gaat de post naar het sorteercentrum van bestemming. Daar wordt opnieuw gesorteerd (tweede

sorteergang) en op de poststukken wordt een Procesinformatiecode tweede sortering (PRIC-2) aangebracht.

Tot zover weinig wijzigingen in de postverwerking, zij het dat in het "Besluit Reorganiseren Sorteren 2012"

staat dat een deel van de tweede sortering wordt overgeheveld naar de CVL's (zie blad 24).

Hoe dat in de praktijk uitpakt, is ons vooralsnog onbekend. Een vraag is b.v. of de sorteermachine-klein in

de CVL ook een PRIC-2 gaat printen en zo ja in welke "vorm" ?

De tweede sortering post gaat in de nieuwe structuur vervolgens van de sorteercentra naar één van de negen

op te richten CVL's. Daar worden alle poststukken voorbereid en bezorgklaar gemaakt. De post wordt tot op

bestelloop klaar gemaakt in de CVL en per auto naar de vele depots gebracht waar de postbezorgers hun

posttassen ophalen en kunnen beginnen met het bezorgen.

Er komen negen CVL's: in Den Bosch, Amsterdam,

Utrecht (met een dependance in Nieuwegein), Rotterdam,

Roosendaal, Bleiwijk, Assen, Deventer en Heerenveen.

Een CVL locatie moet aan twee voorwaarden voldoen:

a). Er moet voldoende grond beschikbaar zijn.

De grootste CVL's zijn 25.000 m2 (= 6 voetbalvelden)

groot;de kleinste locaties zijn 15.000 m2 (3 voet-

balvelden) groot.

b). Er moeten voldoende mensen in de buurt wonen om

in een CVL te werken:er is in een CVL plek voor 600-

2000 medewerkers, voornamelijk parttimers.

Assen

Heerenveen

Deventer

Utrecht +

Nieuwegein

's-Hertogenbosch

Amsterdam

Bleiswijk

Rotterdam

Roosendaal
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Een CVL wordt dus een zeer grote "postfabriek" waarin de apparatuur (zoals de huisnummer sorteermachines)

en de werkzaamheden van honderden PostNL medewerkers worden geconcentreerd.

Elke productiemedewerker die nu in een VBG werkt (met uitzonderng van postbezorgers) krijgt een aanbod

om op de CVL te gaan werken. Iedereen krijgt een opleiding om de nieuwe werkprocessen te leren. Er wordt

zo veel mogelijk gewerkt in teams van ca.35 mensen met een vaste leidinggevende.

In principe zijn de werkzaamheden op de CVL hetzelfde al die op het VBG., alleen de schaal waarop de

werkzaamheden gebeuren is veel groter. Omdat de afstanden binnen de CVL zoveel groter zijn, wordt de

post met lorries verplaatst in plaats van met rolcontainers.

Kennis wordt meer gedigitaliseerd. Bepaalde kennis die op de VBG goed van pas kwam, zoals alle adressen

in een wijk uit het hoofd kennen, is niet meer bruikbaar in een CVL: daar is het verspreidingsgebied zo

enorm dat het onmogelijk is alle adressen te kennen.

Voor het verzorgen van het kleinvervoer voor Productie en externe klanten komt er een een speciaal

Autobedrijf.  Het huidige kleinvervoer van de VBG'en en van Collectie is inmiddels voor de helft overgeheveld

naar het nieuwe autobedrijf. Uiteindelijk zullen ca. 4000 medewerkers in dienst zijn van het Autobedrijf.

Ten behoeve van het Autobedrijf worden in ons land 34 Hub locaties ingericht.

Het Autobedrijf gaat werken met een professioneel planningssysteem: "Quintiq" genaamd. Als een auto een

deel van de dag stilstaat of maar half gevuld is, is dat zonde van de capaciteit. Het uiteindelijke doel van het

Autobedrijf is om de auto's zo vol en zo veel mogelijk te laten rijden.

De chauffeurs krijgen handscanners. Via die scanners communiceren de planners met de chauffeurs over

routes, klanten en wijzigingen. Ook dienen de scanners voor het z.g. Track & Trace systeem.

Op elk sorteercentrum komt t.b.v. het Autobedrijf een controlroom, waar de planners de ritten en de chauffeurs

inplannen en de status van de ritten realtime monitoren en waar nodig aanpassen. Ook behandelen de planners

eventule vragen en klachten die binnenkomen.
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Ook voor de postbezorgers gaat er het een en ander veranderen. Terwijl de meeste postbezorgers nog slapen,

bereiden medewerkers op de CVL de geadresseerde post voor die binnen 24 uur besteld moet worden. De

post die er langer dan 24 uur over mag doen (de niet-24uurs-post) wordt in de ochtend voorbereid voor het

bezorgen een dag later. NetwerkVSP bereid de huis-aan-huispost voor. Een chauffeur van het Autobedrijf

levert de gevulde posttassen uiterlijk om 11.00 uur af op het depot van de wijk.

Voordat de postbezorgers op pad gaan, kunnen zij op MijnPostNL zien hoeveel posttassen ze kunnen

verwachten. Bij bijzonderheden kunnen ze ook een sms van het Service Centrum krijgen.

Op de depots staan de tassen voor een bepaalde wijk steeds op dezelfde plek in de stellingkasten. Op de

piekdagen zijn dat tassen met 24uurspost, niet-24uurspost en huis-aan-huispost. Op de daldagen zijn dat

alleen tassen met 24uurspost. De tassen met huis-aan-huis zijn grijs, de andere tassen zijn oranje. De grijze

tassen worden al een dag eerder aangeleverd.

De teamleider komt geregeld langs op de depots, om te kijken hoe het gaat en om eventuele problemen op te

lossen. Met het sluiten van de vestigingen is er immers geen centrale plek meer om elkaar te ontmoeten. In

tegenstelling tot voorheen is de teamleider er nu veel meer voor de postbezorgers.

Postbezorgers kunnen kiezen of ze een lunchpakketje meenemen voor onderweg of dat ze naar huis gaan om

te lunchen. Als de post maar voor 17.00 uur bezorg is.

De postbezorger handelt zelf de herstelpost af. Op de post die niet kan worden bezorgd plakt hij de speciale

herstelpoststicker. Na het invullen van de sticker mag hij het poststuk in een PostNL straatbrievenbus doen.

Zo komt het stuk direct weer in het proces en zo snel mogelijk bij het juiste adres.

KNJ poststuk met een foutieve postcode in het adres: 2760 EE

in plaats van 2761 EE.

Tijdens de eerste sorteergang is door een sorteermachine-

klein te Amsterdam deze foutieve postcode omgezet in een

sorteeridentificatie index (SIX). Het gevolg is dat het stuk wel

in Zevenhuizen aan is gekomen maar waarschijnlijk in de

stapel bestemd voor de postbussen. De postbussen van

Zevenhuizen hebben allemaal de cijfers "2760" in de postcode.

Een postmedewerker heeft een Herstelpoststicker op  de en-

velop geplakt maar geen  postcode op de sticker ingevuld. In

plaats daarvan heeft hij het cijfer "0" veranderd in "1".

Het stuk  is naar het sorteercentrum Rotterdam gegaan waar

het de automatische codeermiddelen niet is gelukt om de

gecorrigeerde postcode te herkennen. Via videocoderen is het

stuk uiteindelijk gecodeerd: nu correct voor postcode 2761 EE

zoals te zien is aan de PRIC op de sticker.
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Terug op het depot legt de postbezorger de lege posttassen in de rolcontainers en de elastieken in de speciaal

daarvoor bedoelde oranje binnentas. Het teveel aan huis-aan-huispost en de oude tassenlabels gaan in de

blauwe papierbak.

Thuis hebben de postbezorgers via MijnPostNL toegang tot informatie over hun werk. Ze vinden er hun

weekplanning, nieuws en aanbiedingen. Maar ze kunnen er ook vragen stellen, extra gewerkte tijd doorgeven

en verlof aanvragen. Ook kunnen ze bellen met het Service Centrum, zes dagen per week van 08.00 tot

18.00 uur.

Postbezorger, deel van je leven

maart 2012 Nieuwe WTR sorteren.

Service Centra Collectie & Sorteren in alle area's operationeel.

Opening CVL Utrecht en Den Bosch.

Sluiting zes VBG'en in area Zuid-Oost en Centrum.

Service Centrum Voorbereiden Den Bosch operationeel.

Service Centrum Bezorgen Zuid-Oost operationeel.

Nieuwe Hub's in Weert, Arnhem, Utrecht en twee in Den Bosch.

Nieuwe Sosma in Den Haag.

april 2012 Landelijk overheveling Aangetekenden naar Pakketten.

Sluiting Business Balie (BuBa) Arnhem.

Overheveling Sosma van Sorteren naar Collectie.

Nieuwe Sosma in Zwolle.

Sinds 1 april 2012 is de verwerking van aangetekende post in handen van Pakketten. Eerst zijn de

aangetekenden op huisadres overgeheveld, in mei volgen de aangetekenden voor postbusklanten en retailers.

De medewerkers van het sorteercentrum Aangetekenden in Arnhem zijn organisatorisch overgegaan naar

Pakketten. Ook de Global medewerkers die meer dan 50% van hun tijd besteden aan de verwerking van

aangetekenden volgen hun werk. Door de overheveling is PostNl in staat een betere en flexibelere bezorging

aan de klanten aan te bieden. Bovendien levert een en ander een kostenbesparing op.

Het Sorteercentrum Aangetekenden (SCA) is gevestigd aan de Johan de Wittlaan 350 te Arnhem

Kortom:
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Plaatsingschema van alle 18 NEC NS-10 IP Sosma's in 2012.

Toelichting:

Groen = sorteercentrum is gereed voor installatie Sosma.

Violet = assemblage periode

Geel = inregel periode

Blauw = test periode.

Tijdens de testperiode wordt er mogelijk al live-post gestempeld. Er is daardoor geen echte eerste

dag van in gebruikname van de stempels.

Fall back = bij verwerkingsproblemen etc. neemt het genoemde sorteercentrum de verwerking over.

Opstartproblemen.

Op 18 maart 2012 zijn belangrijke schakels binnen de postverwerking gaan werken volgens de "Nieuwe weg

van de brief". Dat verliep niet altijd zonder slag of stoot. PostNL legt haar klanten zo goed mogelijk uit wat

de veranderingen binnen het bedrijf voor hen betekenen, o.a. via www.postnl.nl. Helaas kon niet voorkomen

worden dat klanten last ondervonden van opstartproblemen. Bij Sorteren is ingrijpend gereorganiseerd en

ging een nieuwe werktijdregeling in. Veel medewerkers werken op een ander proces en moeten wennen aan

de nieuwe werkwijze. Gelijktijdig sloten in de area's Centrum en Zuidoost zes Voorbewerkingsgebieden

(VBG) en openden de Centrale Voorbereidings Locaties (CVL) Utrecht en Den Bosch. Er zijn nieuwe hubs

in gebruik genomen en alleen postbezorgers brengen in deze plaatsen de post rond.

Deze overgang had een negatief effect op de kwaliteit en leidde tot vragen en klachten van klanten en retailers.

Om verdere overlast te beperken, worden de geplande overgang per 12 mei 2012 van de VBG'en Heerlen-

Pretoria en Valkenswaard met één maand uitgesteld. De migratie in mei in area Zuidoost wordt beperkt tot

één VBG (Zaltbommel). In de area Zuidwest gaat de opening van CVL Bleiswijk en de sluiting van de VBG'en

Zoetermeer, Waddinxveen en Bergschenhoek op 12 mei 2012 gewoon door.

NEC inkjet stempels

Momenteel (half mei 2012) zijn er vijf nieuwe NEC NS-10 IP Sosma's in bedrijf: Rotterdam (1 machine, dit

is de testmachine uit 2011), Den Haag (2 machines), Zwolle (1 machine) en Den Bosch (1 machine).



Post & Techniek 05, mei 2012 Nieuwe weg van de brief                   Blad 31

De brieven zijn in het sorteercentrum Nieuwegein gecodeerd en gesorteerd in sorteermachine-klein nr 03 resp.

04.  Het Primair codeermiddel heeft uit de adresgegevens de postcode en het huisnummer herkend en de

Sorteer identificatie index (SIX) en de nieuwe Procesinformatie code (PRIC-1/3 = PRIC eerste sortering /

derde type) aangebracht. In deze nieuwe PRIC is informatie opgenomen over de verwerking van het poststuk

in de Centrale Voorbereidings Locatie 's-Hertogenbosch: H02A10 resp. Utrecht : U16B07

H = CVL 's-Hertogenbosch U =  CVL Utrecht

02 = nummer van de verwerkingseenheid 16 =  nummer van de verwerkingseenheid

A10 = baknummer B07 =  bakummer

Nieuw PRIC formaat.

De ingebruikname van negen Centrale Voorbereidings Locaties (CVL's) heeft tot gevolg dat het PRIC

formaat gaat veranderen. In de PRIC komt een aanvulling die aangeeft waar een poststuk in een bepaalde CVL

moet worden verwerkt. De eerste poststukken met zo'n nieuwe PRIC zijn inmiddels gemeld.

Hieronder twee voorbeelden van poststukken met bestemming CVL 's-Hertogenbosch resp. Utrecht.

Voorbeelden van de inkjetstempels van de nieuwe NEC NS-10 IP Sosma.

Boven: Rotterdam en 's-Gravenhage. Onder: Zwolle en 's-Hertogenbosch.
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