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Blad 1

P & T : het nieuwe tijdschrift voor posttechnische filatelie!
Voor u ligt het eerste exemplaar van Post & Techniek, onze nieuwe periodiek waarin we u zo breed mogelijk
willen informeren over de uitwerking van de mechanisatie en de automatisering binnen de postbedrijven op postzegels
en poststukken. Ja u leest het goed: postbedrijven in meervoud. Nu het dan eindelijk zover is dat de postmarkt vrij
gegeven is, zullen ook andere postbedrijven dan TNT Post de 20 grams brieven gaan verwerken en het kan niet
anders of ook zij zullen daarvoor in toenemende mate automatische systemen gaan inzetten.
In Duitsland is zoiets al enige tijd aan de gang: particuliere postbedrijven drukken al sorteerindices af op hun
poststukken. Ogen open dus de komende tijd: het gaat vast interessant voor ons worden!
Zoals u in Mechanisatieknipsels nr. 19 van oktober 2008 hebt kunnen lezen, is Post & Techniek (afgekort: P & T)
een "afsplitsing" van de Mechanisatieknipsels oude stijl (de nummers 1 t/m 19) en wel van het tekstgedeelte. Dit
tekstgedeelte wordt nu volledig digitaal opgemaakt en is daarom zeer geschikt om op internet te publiceren. Mocht
u een bepaalde verzameling bezitten over een interessant mechanisatie onderwerp, aarzel dan niet hierover een
artikel te schrijven voor P & T. Maak er gewoon een Word document van en stuur dit met de eventuele afbeeldingen
(liefst als afzonderlijke . jpg bestand aanleveren) via onze e-mail postmech@planet.nl naar de redactie. Het artikel
hoeft echt geen "wetenschappelijke" status te hebben, gewoon een opsomming van uw kennis daarover is genoeg.
Wat u over uw onderwerp weet, weten andere leden van onze Groep vast nog niet!
Wat de knipsels betreft, die blijven we publiceren onder de naam "Mechanisatieknipsels". Hierbij gaat het om
allerlei posttechnische berichten uit kranten en tijdschriften. Deze worden niet gedigitaliseerd maar zijn echt "geknipt"
voor u. Vandaar nu twee periodieken voor de prijs van één! Hoewel prijs: beide bladen zijn geheel gratis voor leden
van Po & Po die zich aangemeld hebben als deelnemer van de Groep Postmechanisatie.
Als tegenprestatie vragen wij u om toezending van kranten- en tijdschriftknipsels over onze eigen TNT Post maar
ook over de concurrenten als Sandd en SelectMail. Denk niet dat we een bericht al in ons bezit hebben: stuur
gewoon alles op wat u tegenkomt. Het adres is: Fazantstraat 125 te 7481 BJ Haaksbergen. Uw redacteur selecteert
dan de relevante artikelen en publiceert die in de Mechanisatieknipsels. Vermeld svp wel altijd de bron van het
knipsel! Voor de overzichtelijkheid wordt de oude nummering van de Mechanisatieknipsels gewoon voortgezet: u
ontvangt dus nummer 20 van de Mechanisatieknipsels tezamen met nummer 01 van Post & Techniek.
De papieren versie van P & T is in zwart-wit. Maar op de internetsite van Po & Po (adres: www.po-en-po.nl) kunt
u onder de knop Postmechanisatie een kleurenversie van P & T bekijken en eventueel printen. Het betreft hier een
z.g. .pdf bestand dat u kunt openen met Acrobat Reader. Dit programma hebt u vast al op uw computer staan. Zo
niet dan is het gratis te downloaden van internet.
Samenvattend kunnen we dus zeggen dat:
*

Artikelen over postale techniek verschijnen in het tijdschrift Post & Techniek
Leden van de Groep Postmechanisatie ontvangen een papieren versie in zwart-wit
Op de internetsite www.po-en-po.nl verschijnt Post & Techniek in kleur

*

Knipsels over postale techniek verschijnen in het tijdschrift Mechanisatieknipsels.
Leden van de Groep Postmechanisatie ontvangen een papieren versie. Er komt geen internetversie.

*

Contact via email:
Contact via de post:

postmech@planet.nl
Fazantstraat 125 te 7481 BJ Haaksbergen.

PIM geeft zijn geheimen prijs!
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PIM geeft zijn geheimen prijs!
In Mechanisatieknipsels 19 van oktober 2008 verscheen het eerste artikel over de PortenInnenMachine (PIM). In
dit artikel stonden nog vele onbeantwoorde vragen over deze machine. Maar inmiddels is er dankzij de hulp van
TNT Post zoveel nieuwe informatie over de PIM binnengekomen dat we kunnen stellen dat de PIM vrijwel al zijn
geheimen heeft prijs gegeven!
A).

De opbouw en werking van de PortenInnenMachine (PIM).

Bij de PIM gaat het om een IntelliStar MC van de firma Böwe Bell + Howell uit het Duitse Rosbach. Het is een z.g.
"Multifunctional Compact Sorter" (vandaar MC !). Hieronder een afbeelding van de IntelliStar MC (afb. 1):
Label printer
Sorteergedeelte
met de bakken
onderin

Camera
compartiment
Beeldscherm

In dit gedeelte worden
het gewicht, de
afmetingen en de dikte
van de poststukken
gemeten

Postinvoer
(rechtopstaand)
Optie voor
handmatige
postinvoer

Post wordt
plat gelegd

Afbeelding 1: de IntelliStar MC van de firma Böwe Bell + Howell
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In een productfolder van de IntelliStar MC staat het onderstaande schema (afb. 2) waarin de diverse onderdelen
van deze machine worden toegelicht.

Afbeelding 2: Schema van de IntelliStar MC van de firma Böwe Bell + Howell

Uit dit schema blijkt dat de machine de rechtopstaande poststukken automatisch afneemt en dan platlegt op een
lopende band, waarna er nog een mogelijkheid is om handmatig stukken tussen te voegen. Vervolgens doorlopen ze
de camera sectie waar een digitaal beeld van elk poststuk wordt gemaakt. In de volgende sectie worden het
gewicht, de lengte, de breedte en de dikte bepaald. Deze informatie wordt gekoppeld aan het digitale beeld. In de
labelmodule wordt op elk poststuk een label geplakt met specifieke informatie over het poststuk. Tot nu toe komen
twee typen barcodelabels van de PIM voor (afb. 3a en 3b):
Afbeelding 3a:

Afbeelding 3b:

Barcode label met een
lineaire barcode

Barcode label met
een 2D-barcode

Meer informatie over de IntelliStar MC vind u op de website www.bellhowell.de/systemcomponents/
sortingsystems/intellistarmc/index.html van de firma Böwe Bell + Howell. De productfolder vindt u op
www.bellhowell.de/downloads/prointellistarn06051404en.pdf
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De 2D (= twee dimensionale) barcode is in september 2008 in gebruik gekomen en tot heden (maart 2009) wordt
dit type barcode door de PIM op poststukken aangebracht. Zie ook hoofdstuk F.
Tenslotte worden de poststukken, al naar gelang hun formaat, in de sorteersectie van de PIM in een rode bak (=
kleinformaat post) of een blauwe bak (= grootformaat post) gedeponeerd.
Let wel: de PIM zelf bepaald dus niet of er port verschuldigd is! De machine levert alleen de gegevens waarmee in
een later stadium van het proces bepaald kan worden of er daadwerkelijk port verschuldigd is. De naam
"PortenInnenMachine" is in dit verband dan ook enigszins misleidend.
De sorteertaak van de machine is ook belangrijk. De IntelliStar MC is ook een z.g. "mixed mail" sorteermachine,
hetgeen inhoudt dat een gemengde partij post (in de zin van: gemengd qua formaten) in de machine kan worden
gebracht waarna er in de machine een splitsing in twee formaatgebieden (post-klein / post-groot) plaatsvindt.
De rode en blauwe bakken uit de sorteersectie van de PIM kunnen rechtstreeks naar de sorteermachine-klein en de
sorteermachine-groot in het sorteercentrum Nieuwegein, waarna de stukken verder gesorteerd worden.
Kijkt u vooral ook eens op YouTube (link: www.youtube.com/watch?v=ClpXt_QmzM8 ). Daar is een kort
filmpje te bekijken waarin u de IntelliStar MC in werking kunt zien en waarin de diverse onderdelen van de machine
worden genoemd. Ook op de internetsite van Böwe Bell + Howell is een demofilmpje over de IntelliStar te zien en
te downloaden.
B).

De te verwerken postformaten.

Uit de technische documentatie van de IntelliStar MC blijkt dat de volgende postformaten door deze machine
verwerkt te kunnen worden:
Afmetingen:

lengte
tot 381 mm
breedte
tot 305 mm
dikte
tot 50 mm
gewicht
tot 5000 g
(weging mogelijk tot 1500 g)

Standaardformaten:
briefkaarten
antwoordkaarten
DIN lang
DIN C6
compact brief
C5
C4
B5
B4

87 x 127
105 x 155
110 x 220
114 x 162
120 x 235
162 x 229
229 x 324
176 x 250
250 x 352

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

Per uur kunnen met handmatige invoer 2500 poststukken en met automatische invoer 8000 poststukken worden
verwerkt.
C).

Ingebruikname van de PIM.
De IntelliStar MC is in het sorteercentrum Nieuwegein
officieel op 1 april 2008 in gebruik gekomen. Voor die
tijd zijn er allerlei testen gedaan. Onbekend is of er uit
die testperiode echt gelopen poststukken bestaan.
Het barcodelabel met datum 31 maart 2008 is tot nu
toe het vroegste PIM label (afb. 4).

Afbeelding 4:
Barcodelabel van 31 maart 2008: het vroegste label tot nu toe.
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De labels zonder barcode.

Vooral in de beginperiode van de PIM (april 2008) kwamen er veelvuldig poststukken voor met een label zonder
barcode en alleen met tekst (afb. 5):

Afbeelding 5: Deze vier labeltypen met alleen tekst zijn tot nu toe bekend uit de beginperiode van de PIM.

Deze labels zonder barcode zijn niet door de IntelliStar MC op de poststukken geplakt!! Ze zijn in Nieuwegein
door TNT Post medewerkers handmatig op de stukken aangebracht en wel op stukken welke door de PIM om
de een of andere reden "geweigerd" zijn en op stukken welke niet door de PIM konden worden verwerkt omdat de
machine (tijdelijk) buiten gebruik was in verband met onderhoud of technische aanpassingen.
Verder is het zo dat het hier gewone zelfklevende adreslabels betreft welke u b.v in de kantoorboekhandel kunt
kopen voor uw eigen printer. De tekst is door TNT Post medewerkers gewoon via tekstverwerker Word op de
blanco labels geprint!! Van enige uniformiteit was daarbij geen sprake vandaar de verschillen in lettertype.
Nog een fundamenteel verschil tussen de labels met barcode en de labels met alleen tekst betreft het papier. De
barcodelabels worden met een z.g. thermische printer van tekst e.d. voorzien (net als b.v. in de supermarkt uw
aankopen worden geprint op de betaalbon). Het papier dat gebruikt wordt in thermische printers is anders van
samenstelling dan het papier van de "normale" blanco adreslabels uit de kantoorboekhandel.
De vraag is in hoeverre de bedrukking van de barcodelabels in de tijd gezien houdbaar is. We hebben gezien dat de
tekst op de z.g. Drachten labels (u weet wel: die speciale adrescorrectie labels) na enige jaren geheel verbleekten.
Het is niet te hopen dat hetzelfde met de PIM labels gaat gebeuren! Voor alle zekerheid is het aan te raden nu al van
uw PIM poststukken een goede copie te maken of een goede digitale scan. Voorkomen is ook in dit geval beter dan
genezen.
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Inmiddels zijn er poststukken bekend geworden met daarop handgeplakte labels met een TNT Post logo. Zie
afbeelding 6.
N.B. : Poststukken met handgeplakte labels zijn niet door de PIM verwerkt en worden dan ook niet beport.

Afbeelding 6: Poststuk met een handgeplakte label uit december 2008 met het TNT Post logo + label in detail.

Het poststuk (stempeldatum: 6 april 2008) weergegeven in afb. 7 is in eerste instantie voorzien van een
handgeplakt label omdat de PIM waarschijnlijk tijdelijk
buiten werking was. De geadresseerde zou in dat geval
niet beport worden.
Maar het stuk is op een later tijdstip toch door de
PIM verwerkt: over het handgeplakte label is een
barcodelabel met datum 14 april 2008 geplakt.
Opmerkelijk is dat op dit poststuk twee keer een
procesinformatiecode van de eerste sortering (PRIC1/2) is aangebracht.
Zou de tweede PRIC-1/2 zijn aangebracht na verwerking door de PIM op 14 april 2008??

Afbeelding 7: Poststuk met een handgeplakt label en met
daarover een PIM barcodelabel.

Oproep: Meldt s.v.p. uw poststukken met een handgeplakt label via e-mail: postmech@planet.nl. Laat,
indien mogelijk, uw melding vergezeld gaan van de stempeldatum en een digitale scan van het poststuk.
Het zal u opgevallen zijn dat de handgeplakte labels en de PIM barcodelabels in de beginfase steeds over de
adresgegevens waren geplakt. Dat gaf natuurlijk problemen bij de verdere verwerking van de stukken in de
sorteermachines klein en groot! Later zien we dat de labels meestal op de plaats van de ontbrekende postzegel
worden geplakt. Maar wat als het te beporten stuk een briefkaart of een ansichtkaart is uit een ver vakantieland?
Dan zou het zomaar kunnen gebeuren dat het label over de adresgegevens of de vakantiegroeten wordt geplakt
zodat de boodschap aan het thuisfront niet volledig gelezen kan worden.
Om ook dit probleem op te lossen werkt men bij TNT Post inmiddels aan z.g. peel-off labels, dat zijn labels welke
voorzien zijn van een soort latexgom (u kent dat wel van de z.g. "geeltjes") en die eenvoudig te verwijderen zijn.
Graag roepen wij u ook op te melden via postmech@ planet.nl wanneer u een PIM poststuk hebt ontvangen
met zo'n peel-off label. Uiteraard zijn ook meldingen van alle andere interessante PIM poststukken
welkom!
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Hoe komt een poststuk bij de PIM terecht?

Uit informatie van TNT Post blijkt dat poststukken op drie manieren bij de PIM terecht kunnen komen:
A).

Tijdens de verwerking in de schift-opzetstempelmachine (Sosma).

Post afkomstig van de buslichtingen wordt in de zes sorteercentra "uitgestort" op een lopende band en naar een
schiftmachine geleid (afb. 8). De schiftmachine is een grote roterende trommel met in de wand sleuven van een
bepaalde dikte (afb. 9). Poststukken die door de sleuven vallen hebben een machinegeschikt formaat en kunnen in
het verdere verloop van het proces automatisch gestempeld worden in de opzet-stempelmachine. Poststukken die
niet door de sleuven vallen moeten handmatig gestempeld worden.

Afbeelding 8:
Lopende band met daarop poststukken uit een buslichting op
weg naar de schifttrommel.

Afbeelding 9:
Roterende schifttrommel waarin de machinesgeschikte poststukken worden gescheiden van de niet-machinegeschikte
stukken.

De machinegeschikte post vervolgt haar weg naar de opzet-stempelmachine (afb.10). Op basis van de fosforescerende
postzegels worden de stukken eerste "opgezet" (dat wil zegen: zo gedraaid dat de postzegel onderaan zit) en
vervolgens gestempeld. Behalve schiften / opzetten / stempelen heeft de Sosma ook een sorteerfunctie. Poststukken
welke niet gestempeld hoeven te worden (Antwoordrnummer / Port Betaald / stukken met een frankeermachinestempel
/ stukken zonder fosforescerende zegelwaarde) worden op basis van een bepaald kenmerk (of geen kenmerk zoals
stukken zonder een fosforescerende zegelwaarde!) uit de poststroom verwijderd. Ze komen elk in aparte stapelaars
terecht en worden verder handmatig verwerkt (afb. 11).

Afbeelding 10:
Bovenaanzicht opzet-stempelmachine met de stapelaars.

Afbeelding 11:
Een aantal stapelaars van de opzet-stempelmachine in detail.
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Zie voor meer informatie over de Sosma op het internet (adres: www.po-en-po.nl) het hoofdstuk "Opzetten en
stempelen" van onze Handleiding Postmechanisatie. Klik daar op de knop "Postmechanisatie".
B)

De "stand-alone" opzetmachine (OMA)

In de sorteercentra staan sinds enige tijd ook z.g. "stand-alone" opzetmachines. Deze machines worden ingezet voor
het opzetten van "moeilijke" post. Het betreft dan poststukken welke niet in de reguliere Sosma's verwerkt kunnen
worden door bijvoorbeeld een afwijkend formaat. Het stempelen gebeurt handmatig.
Het opzetten in de OMA's gebeurt niet op basis van een fosforescerende postwaarde. Bij het doorlopen van de
machine wordt een digitaal beeld van het poststuk gemaakt. Dit digitale beeld wordt op een videoscherm geprojecteerd
waarna een operator bepaalde gegevens intypt welke sturing geven aan de verdere verwerking van het stuk. Uit
deze wat algemene zin kunt u al wel opmaken dat we nog niet over gedetailleerde gegevens over exacte werking van
de OMA beschikken. Ook is er nog geen afbeelding van een OMA beschikbaar.
Wel is bekend dat één van de videotaken het herkennen van het ontbreken van een postzegel is, waardoor het
poststuk in een stapelaar beland met bestemming de PIM in Nieuwegein.
C).

De postbezorger als reddende engel!

Als beide hierboven beschreven methoden voor het opsporen en afzonderen van een poststuk zonder postzegel niet
hebben gewerkt, is het de taak van de postbezorger (als eindstation van de keten) om zo'n poststuk te herkennen en
in een speciale PIM bak te deponeren. Boven zo'n bak hangt een grote A4 poster met de tekst: "Porten bestemd
voor Scb Nieuwegein" (afb. 12).

Afbeelding 12:
A4 formaat poster welke op de vestigingen boven de speciale
PIM bak hangt. Kenmerk: P 6040A-0308.
Kleur van de donkere balk rechts: paars

Afbeelding 13:
Baklabel voor de speciale PIM bak met poststukken bestemd
voor de PIM. Kenmerk: P 6040-0308. Formaat: 100 x 65 mm.
Kleur van de donkere balk rechts: paars

Op elke vestiging staat zo'n speciale PIM bak. Elke dag wordt de bak met inhoud naar het sorteercentrum Nieuwegein
getransporteerd en worden de poststukken in de PIM verwerkt. Op deze bakken wordt het speciale baklabel
P 6040-0308 aangebracht (afb. 13). Bij verzending van de bak moet in de cirkel een dagtekenstempel van de
vestiging op het label worden geplaatst.
N.B. In Mechanisatieknipsels 19 van oktober 2008 zijn de afbeeldingen van deze beide PIM labels verwisseld:
afb. 37 en afb. 38 moeten omgewisseld worden!! Gelieve dit in uw documentatie te wijzigen.
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De barcodelabels.

Vanaf 1 april tot september 2008 zijn door de PIM labels op de poststukken geplakt met daarop een lineaire
barcode (afb. 14). In deze barcode zijn de gegevens versleuteld volgens de tekst onder de barcode, bijvoorbeeld
zoals op het label van afb.14: 08041100064257. Het zal u opvallen dat er in de barcode een extra cijfer "nul" staat
ten opzichte van de tekst boven de barcode.
Vraag: is er iemand onder u die het type van deze barcode + de sleutel ervan kan duiden?

Afbeelding 14:
PIM label met een lineaire barcode. In gebruik van 1 april
2008 tot september 2008.

Afbeelding 15:
PIM label met een 2D-barcode. In gebruik vanaf september
2008.

Vanaf september 2008 (een exacte overgangsdatum kennen we vooralsnog niet) wordt een label met een zogenaamde
2D-barcode (2 dimensionale barcode) op de poststukken aangebracht (afb. 15). In zo'n 2D-barcode kan veel
meer informatie worden versleuteld. Onbekend is nog om welke informatie het gaat.
De vroegste datum van een label met een 2D-barcode is tot nu toe: 20-10-2008. Wie meldt een vroegere datum?
G).

Wat gebeurt er met de PIM data?

We zagen dat van elk poststuk dat de PIM doorloopt een digitaal beeld wordt gemaakt en dat de afmetingen en het
gewicht van het stuk automatisch worden bepaald. Deze gegevens worden aan elkaar gekoppeld. Het digitale beeld
van de brief wordt in een aparte videoruimte op een beeldscherm geprojecteerd waarna een TNT Post operator
vervolgens de naam van de geadresseerde, het adres van de geadresseerde en postcode en plaats van bestemming
intypt.
Deze adresgegevens worden aan de andere data gekoppeld en het geheel wordt digitaal naar een vestiging van
Cendris gestuurd. Op de website van TNT Post: http://www.tntpost.nl/overtntpost/nieuwspers/
vraagenantwoord/ staat de volgende (wel erg gedateerde!!) info te lezen over Cendris:
"Cendris is een onderdeel van Koninklijke TNT Post BV. Cendris behaalde in 2002 een omzet van • 210
miljoen en heeft 4.000 medewerkers. Het bedrijf biedt een compleet portfolio aan specialistische
oplossingen op het gebied van directe communicatie, data en document management in de Benelux, het
Verenigd Koninkrijk, Italië, Duitsland en Centraal-Europa. "
Een onderdeel van de Cendris organisatie is "TNT Post Billing & Document Solutions". Dit onderdeel houdt zich
bezig met de verwerking van de PIM gegevens en de inning van de portbedragen. Zie ook het organogram van
de divisie Mail van TNT Post in afb. 16.
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Afbeelding 16: Organogram van de divisie Mail van TNT Post met links het onderdeel Cendris.

Bij Cendris worden de PIM gegevens van elk poststuk geanalyseerd om te bepalen of er inderdaad sprake is van
een te beporten brief. Zo ja, dan maakt men bij Cendris de nieuwe portkaart op C5 formaat aan en stuurt die naar
de geadresseerde van het poststuk.
De ontvanger van zo'n portkaart kan op twee manieren
het verschuldigde bedrag voldoen:
a).

door het plakken van postzegels (afb. 17) of
door middel van een frankeermachine.

b).

door het afgeven van een eenmalige machtiging
via de internetsite www.tntpost.nl /betalen

Afbeelding 17:
Portkaart met daarop 88 cent aan postzegels geplakt De kaart
is in het sorteercentrum Rotterdam op basis van de KIX
(letters: KK) gesorteerd door sorteermachine-klein nr 8.
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Wat gebeurt er als u niet betaald??

Natuurlijk kan het voorkomen dat u "vergeet" te betalen. In de beginfase van de PIM, tot najaar 2008, gebeurde er
niets. Maar sinds een aantal maanden ontvangen wanbetalers een herinnering in de vorm van weer zo'n C5 portkaart.
Nu staat er links boven in vrij kleine letters het woord "herinnering". Het verschuldigde port is overigens gelijk
gebleven (afb. 18 en 19). Graag uw meldingen van de data van herinneringskaarten!

Afbeelding 18:
Herinneringsportkaart van 29 januari 2009.

I).

Afbeelding 19:
Het woord "herinnering" staat in kleine letters links boven.

Het poststuk mag ook geweigerd worden!

Op de C5 portkaart staat op de tekstzijde dat u ook mag weigeren om het verschuldigde portbedrag te betalen. U
moet dan op het poststuk "geweigerd" schrijven, de portkaart aan de brief bevestigen en het geheel in een TNT Post
brievenbus deponeren. Gezien de grootte van de portkaart (210 x 153 mm) is het niet eenvoudig om die aan een
normaal formaat envelop (160 x 113 mm) te bevestigen! Opzet van TNT Post ??
Uw redacteur heeft een wat groter formaat PIM brief volgens deze procedure geweigerd (afb. 20 en 21). Resultaat:
hij ontving de brief eerst weer keurig thuis! Nogmaals in de brievenbus geworpen. Resultaat: de brief kwam bij de
afzender terecht. Voor de derde keer alles in een brievenbus geworpen. Daarna niets meer van de brief vernomen.
U wordt op de hoogte gehouden van het resultaat!

Afbeelding 20:
Poststuk met een barcodelabel van de PIM. Volgens de
geldende procedure door de geadresseerde geweigerd.

Afbeeelding 21:
Aan de achterzijde van de brief uit afb. 21 is de bijbehorende
C5 portkaart bevestigd.
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Een voorbeeld dat niet het juiste voorbeeld is..........

Op de tekstzijde van de C5 portkaart staat vanaf het begin van gebruik van deze kaarten een voorbeeld gedrukt van
het barcodelabel zoals de ontvanger van de brief dat op het bijbehorende poststuk kan aantreffen.
Alleen...... het voorbeeld op de portkaart komt steeds niet overeen met de lay-out van het barcodelabel zelf!
A).

Label tekst: GECONTROLEERD / met lineaire barcode

Dit type label is slecht 11 dagen in gebruik geweest: van 31 maart 2008 t/m 10 april 2008. Helaas zijn uit deze
periode (nog) geen C5 portkaarten bekend geworden (afb. 22 en 23). Wie meldt zo'n kaart?

Afbeelding 22:
Oudste bekende PIM label met tekst "GECONTROLEERD" en
met een lineaire barcode. Datum: 31 maart 2008

B).

Afbeelding 23:
PIM label met tekst "GECONTROLEERD" en met een lineaire
barcode van de laatste dag van gebruik: 10 april 2008.

Label tekst: FRANKERING GECONTROLEERD / met lineaire barcode

Dit type label is vanaf 11 april 2009 in gebruik geweest en heeft gelopen tot (in ?) september 2008. Een exacte
laatste dag van gebruik is vooralsnog onbekend. Graag uw meldingen van labeldata uit augustus / september 2008!
Op het label stond toen de tekst FRANKERING GECONTROLEERD, maar op het voorbeeld op de tekstzijde
van de C5 portkaart stond nog GECONTROLEERD (afb. 24 en 25).

Afbeelding 24:
PIM label met tekst "FRANKERING GECONTROLEERD" en
lineaire barcode van de eerste dag van gebruik: 11 april 2008.

Afbeelding 25:
Voorbeeldlabel op de C5 portkaart met tekst "GECONTROLEERD"
en met lineaire barcode. Datum: 20 februari 2008 !!
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Label tekst: FRANKERING GECONTROLEERD / met 2D-barcode

Dit type label is vanaf september 2008 in gebruik en loopt tot op heden (eind maart 2009). Opmerkelijk is weer dat
op het voorbeeldlabel op de C5 portkaarten wel de tekst FRANKERING GECONTROLEERD staat, maar dat
er op dit voorbeeldlabel nog steeds de lineaire barcode is afgebeeld. Verder is er ook een verschil in uitlijning: op het
"echte" label staat de tekst gecentreerd, op het voorbeeldlabel staat de tekst links uitgelijnd. Het meest opvallende
is natuurlijk de tekst "Voorbeeld" schuin over het voorbeeldlabel. (afb. 26 en 27).
Het wachten is nu op een portkaart met een voorbeeldlabel met een 2D-barcode. Wie meldt dit als eerste??

Afbeelding 26:
PIM label met tekst "FRANKERING GECONTROLEERD" en
een 2D-barcode. In gebruik vanaf september 2008.

K).

Afbeelding 27:
Voorbeeldlabel op de C5 portkaart met de tekst "FRANKERING
GECONTROLEERD" en een lineaire barcode. Datum: 3 juli 2008.

Hoe wordt het te betalen bedrag nu eigenlijk berekend?

Nu er langzamerhand een groter aantal door de PIM verwerkte poststukken + bijbehorende C5 kaarten bekend
worden, is het interessant na te gaan hoe het te betalen bedrag berekend wordt. De regel is volgens Cendris:
Het te betalen bedrag bestaat uit het aan frankering ontbrekende bedrag, afgerond naar boven naar een
veelvoud van 0,44 en verhoogd met servicekosten van 0,44 (binnenland) en 1,32 (buitenland). Het minimum
te betalen bedrag in het binnenland is hierdoor 0,88 en voor stukken bestemd voor het buitenland 1,76.
De volgende te betalen bedragen zijn tot nu toe bekend geworden:
a).
b).
c).
d).
e).

te betalen:
te betalen:
te betalen
te betalen
te betalen

88 cent
124 cent
126 cent
132 cent
220 cent

ontbrekend porto = 44 cent
ontbrekend porto = 80 cent
ontbrekend porto = 82 cent
ontbrekend porto = 88 cent
ontbrekend porto = 176 cent

44
44
44
44
44

cent extra
cent extra
cent extra
cent extra
cent extra

De te betalen bedragen b en c zijn onverklaarbaar! Immers: 80 en 82 cent voldoen als ontbrekend porto niet aan het
criterium voor afronden naar boven naar een veelvoud van 44 cent.
Bij alle tot nu toe bekende PIM poststukken betrof het stukken waarop geen enkele postzegel was geplakt.
Stukken met een te laag bedrag aan porto (dus met een gedeeltelijk betaald porto) zijn tot nu toe nog niet gemeld.
Hebt u zo'n stuk? Meldt het ons !!

Post & Techniek 01, mei 2009

PIM geeft zijn geheimen prijs!

Blad 14

Bij zakelijke klanten met een lopende rekening bij TNT Post komt het voor zij (als afzender !!) beport worden.
Dat gebeurt dan door middel van van een automatische incasso na het verzenden van een factuur (afb. 28).

Afbeelding 28:
Factuur betreffende een onvoldoende gefrankeerd poststuk. Te betalen: 1,76 euro. Kenmerk: N01.090204.001689
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Het "oude" formaat portkaartje bestaat ook nog!!

Toen vanaf 1 april 2008 de PIM procedure in werking trad, leek het "oude" portkaartje definitief afgeschaft te zijn.
Echter poststukken naar het buitenland die te laag zijn gefrankeerd worden door de International Mail Unit Amsterdam
nog op de oude manier beport via een aangehecht klein formaat portkaartje (afb. 29 en 30). Op afbeelding 30 is
mooi te zien hoe de tariefopbouw is geregeld!

Afbeelding 29:
Portkaartje afkomstig van de International Mail Unit Ansterdam
dat aan de brief wordt gehecht.

Afbeelding 30:
Tekstzijde van het portkaartje, kenmerk: P 1304 (Ads-ketting)
00726, met daarop de tariefopbouw van het te betalen bedrag.

International Mail Unit Amsterdam is zeer vasthoudend wat betreft het innen van het verschuldigde bedrag. Ze
sturen zelfs twee keer een herinneringskaartje met hetzelfde kenmerk als het eerste kaartje! (afb. 31 en 32).
Opmerkelijk is ook dat aan beide herinneringskaartjes te zien is dat ze aan een poststuk gehecht zijn geweest. Maar
dat kan toch niet het originele poststuk geweest zijn? Wie weet de oplossing?

Afbeelding 31:
Eerste herinnerings-portkaartje afkomstig van de International
Mail Unit Ansterdam. Kenmerk: P 1304 (Ads-ketting) 00726.

M).

Afbeelding 32:
Tweede herinnerings-portkaartje afkomstig van de International
Mail Unit Ansterdam. Kenmerk: P 1304 (Ads-ketting) 00726

Dankzegging.

Dit artikel kon tot stand komen dankzij de informatie van Teun Molenaar, Ernst Flentge, Gerrit Schorn en Peter
Vermeulen. Zij stelden hun PIM poststukken beschikbaar om af te beelden of "dachten" mee over de PIM procedure.
De technische informatie kwam van TNT Post Public Relations en Cendris. Ook daarvoor onze hartelijke dank!
En blijf uw PIM vondsten melden op postmech@planet.nl
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De KNJ periode 2008: sorteertechnisch bekeken!
Mede dankzij de oproep in het Verenigingsnieuws van Po & Po en de hernieuwde verzamelactie van Jan Zomer in
zijn woonplaats Wormer, zijn we ook dit jaar weer in het bezit gekomen van een dermate groot aantal KNJ poststukken
dat er weer een interessante sorteertechnische analyse op los gelaten kan worden. Het gaat dit keer om 966
poststukken, allemaal weer met een handgeschreven adres. Dit soort poststukken hebben de voor ons verzamelgebied
"goede" eigenschap dat er in de PRIC's een grote variatie aan codeermiddelletters 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
Primary Coding Device
Secondary Coding Device
Tertiary Coding Device
Adresss Data Base
Quartairy Coding Device
Fifth Coding Device
Hexary Coding Device
Video Coding Device
Extract Coding Device
Normalization Coding Device

KCD
PCD
SCD
TCD
ADB
QCD
FCD
HCD
VCD
ECD
NCD

KIX codeermiddel
eerste codeer middel
tweede codeermiddel
derde codeermiddel
lijst met adressen
vierde codeermiddel
vijfde codeermiddel
zesde codeermiddel
video codeermiddel
extractie codeermiddel
normalisatie codeermiddel

letter K in de PRIC
letter P in de PRIC
letter S in de PRIC
letter T in de PRIC
letter A in de PRIC
letter Q in de PRIC
letter F in de PRIC
letter H in de PRIC
letter V in de PRIC
letter E in de PRIC
letter N in de PRIC

Voor het herkennen van specifiek het huisnummer en/of een huisnummertoevoeging zijn beschikbaar:
Secundair Huisnummer Device
Tertiair Huisnummer Device
Adres Huisnummer Device
Video Huisnummer Device

SHD
THD
AHD
VHD

tweede huisnummercodeermiddel
derde huisnummercodeermiddel
adres huisnummercodeermiddel
video huisnummercodeermiddel

letter s in de PRIC
letter t in de PRIC
letter a in de PRIC
letter v in de PRIC

Bij het rubriceren van de 966 KNJ poststukken met handgeschreven adres bleek dat ook dit keer weer dat met
uitzondering van de KIX herkenner en het NCD, alle andere codeermiddelen op de een of andere manier hebben
deelgenomen aan de herkenning van de adresgegevens.
Er is een bepaalde volgorde waarin de codeermiddelen tijdens het interpreteren van het digitale videobeeld van een
brief worden "aangeroepen". Deze volgorde wordt de codeermiddel hiërarchie genoemd en ziet er als volgt uit:
K

P (s t a v)

S (t a v)

T (a v)

A (v)

Q (v)

F (v)

H (v)

V (v).

Het NCD heeft geen plek in deze hiërarchie: dit codeermiddel kan door alle andere codeermiddelen te hulp worden
geroepen om reeds gevonden adresgegevens te normaliseren. Zie voor nadere uitleg over het NCD: Mechanisatie
Knipsels 18, blad 1 tot 17.
De vier speciale huisnummercodeermiddelen komen pas in actie als een "normaal" codeermiddel geen huisnummer
herkend heeft. Een paar voorbeelden zijn: Pt Pv Sa Tv Av Qv Fv Hv en Vv. Vandaar de letters s, t , a
en v tussen haakjes.
Sinds enige tijd komen er ook PRIC's voor met alleen kleine codeermiddelletters zoals: tt aa vv t a v
Op deze bijzondere PRIC letters zal in een komend nummer van Post & Techniek nader worden ingegaan. Het
wachten is nog op informatie van TNT Post.
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Voor de duidelijkheid wordt nog opgemerkt dat er in deze codeermiddel hiërarchie niet terug gegaan kan worden:
is bijvoorbeeld een postcode herkend met het TCD, dan wordt voor het herkennen van een huisnummer en een
eventueel aanwezige huisnummertoevoeging de AHD of het VHD ingezet. In de PRIC kan dus nooit Tt staan maar
wel Ta of Tv. Evenzo zijn Ts en Vt onmogelijke combinaties. Om een en ander duidelijk te maken, is hieronder
nogmaals een gedeelte van een codeermiddel stroomschema weergegeven. Dit schema is eerder afgebeeld in
Mechanisatie Knipsels 15, blad 7.
C o de e rs tra teg ie m e t P C D – S CD – S H D – A BD – TC D – T H D – V C D e n V H D .
Co m bi-co de re n

PCD
leest
postcod
e..

Niet
(15%)

S CD
leest
postcod
e..

Wel
(85%)
PCD
leest
nummer
..

Niet
(7,5%)

ADB
leest
postcod
e..

Wel
(7,5%)
Niet
(8,5%)

S CD
leest
nummer
..

S HD
leest
nummer
..

Niet
(3,4%)

Niet
(6,4%)

T CD
leest
postcod
e..

Wel
(1,1%)
Niet
(1,4%)

T HD
leest
nummer
..

ADB
leest
nummer
..

Niet
(3,6%)

Niet
(5,0%)

VCD
Videocoderen
Postcode

Wel
(1,4%)
Niet
(1,0%)

T CD
leest
nummer
..

Niet
(4,6%)

Wel
(5,0%
)
VCD
Videocoderen
nummer

Niet
(1,1%)

VHD
Videocoderen
nummer

Nie t
(< 0,1 %)

Wel
(76,5%)

PP

Wel
(5,1%)

Ps

Wel
(6,1%)

SS

Wel
(1,2%)

Pt
St

Wel
(0,1%)

AA

Wel
(0,3%)

TT

Wel
(5.0 %)

Wel
(5,7%)

Pv

VV

Sv
Av
Tv
Vv

Als u zelf PRIC's verzameld, zult u wellicht opmerken dat een huisnummercodeermiddel niet altijd aan het herkenproces
deelneemt. Dat is juist. Ook de meer "traditionele" twee-letter reeksen als PP, SS, TT, AA, QQ, FF, HH en VV
komen nog steeds voor. Dat is het geval indien door het PCD, SCD, TCD, ADB, QCD, FCD, HCD of VCD in
één keer zowel de postcode als het huisnummer zijn herkend. Wordt in eerste instantie alleen de postcode herkend
door een van deze codeermiddelen, dan wordt een daaropvolgend huisnummercodeermiddel ingeschakeld. Let
wel: de huisnummercodeermiddelen SHD en THD worden nooit ingeschakeld indien de postcode pas herkend is
door het ADB, QCD, FCD, HCD of VCD. In zo'n geval immers is het PCD, SCD en TCD niet gelukt een
postcode te herkennen. Zie het schema hierboven.
De letterreeks Vv is een beetje een buitenbeentje in dit geheel. Videocoderen kent verschillende "taken". Zo is er
een taak "postcodecoderen", waarbij alleen de postcode door de video operator wordt ingetoetst. En er is ook een
taak "nummercoderen" waarbij alleen een huisnummer (+ een eventueel aanwezige toevoeging) wordt ingetoetst.
De taak "postcodecoderen" heeft V tot resultaat in de PRIC. Volgt daarna "nummercoderen" dan staat er Vv in de
PRIC. In dit geval is dus het VHD ingezet voor de huisnummerherkenning. Bij de taak "combicoderen" worden
postcode + huisnummer ingetoetst, hetgeen resulteert in VV in de PRIC.
Staat er dus b.v. Tv in de PRIC, dan is dit het resultaat van een postcodeherkenning door het TCD en een
huisnummerherkenning door het VHD (= videotaak "nummercoderen").
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De resultaten van het KNJ onderzoek 2008.
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 1214 enveloppen waren er 154 niet voorzien van een SIX en een PRIC: dat is 12,7 %.
Blijven over 1060 stukken met een SIX en een PRIC. Op 94 poststukken was een adres in machineschrift aanwezig,
alle met PP als codeermiddelletters. Deze stukken zijn niet meegenomen in onderstaand overzicht zodat een vergelijking
met 2008 mogelijk is. De geanalyseerde steekproef omvatte dus 966 poststukken.
B).

Codeermiddelletters.

Hieronder het resultaat van het statistisch onderzoek naar het voorkomen van de verschillende codeermiddelletters
op de 966 onderzochte KNJ-poststukken. Het bijzondere van deze steekproef is dat op alle enveloppen
handgeschreven adressen voorkomen. De verkregen resultaten zullen daarom dan ook sterk afwijken van de resultaten
van een "normale" steekproef, dus met poststukken met zowel adressen in machineschrift als in handschrift.
Voor de verzamelaar van codeermiddelletters zijn brieven met handgeschreven adressen echter zeer interessant
omdat op dit type post een grote variatie aan codeermiddelletters voorkomt!
P
n

S
%

P P 330 34,2
Ps

158 16,4

Pt

5

0,5

Pa

4

0,4

Pv

45

4,7

n

T
%

SS 120 12,4

St

5

0,5

Sv

27

2,8

TT

Tv

tt

S=

542 56,1

n

%

10

1,0

7

2

30

n
AA 1

Q
%

0,7

0,2

3,1

n

1

%

n

H
%

n
H H 24

Qv 2

aa

F

0,1

0,2

Fv

1

V
%
2,5

0,1

0,1

2

0,2

wel een SIX maar geen PRIC

1

0,1

reject, dus alleen een IX

3

0,3

ONGELDIGE POSTCODE

7

0,7

a).
b).

152 15,7

A

2

0,2

1

0,1

24

2,5

n
V V 123 12,7
EE 1

0,1

Vv 3

0,3

V

18

1,9

vv

50

5,2

v

18

1,9

213 22,0

totaal aantal stukken:

n = aantal poststukken
E = videocodeertaak: extractcoderen (hierbij worden door de operator adresdelen ingetoetst om
postcode c.q. het huisnummer te achterhalen omdat deze in het adres ontbreken of onvolledig zijn.

966
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Conclusies.

Wat leert het resultaat van het onderzoek 2008 ons over de stand van zaken van de sorteermachine-klein software?
a).

In 34,2 % (dus minder dan in 2007!) van de gevallen zijn postcode + huisnummer door het primaire
codeermiddel (PCD) herkend. PRIC letters: PP

b).

In 17,8 % van de gevallen is de postcode herkend door het PCD en is met behulp van de huisnummercodeermiddelen SHD, THD, AHD het huisnummer herkend. PRIC letters: Ps, Pt, Pa, St

c).

Van overige automatische codeermiddelen zijn in 16,3 % van de gevallen de adresgegevens correct
geïnterpreteerd. PRIC letters: SS, TT, tt, AA, aa en HH

d).

In totaal zijn 655 brieven ( 68,3 % van de 966 brieven) geheel automatisch verwerkt door de
sorteermachine-klein.

e).

Bij 300 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)

4,7 %
2,8 %
0,7 %
0,2 %
0,1 %

Pv
Sv
Tv
Qv
Fv

12,7 %
1,9 %

VV
V

(eerst de postcode, daarna het nummer)

0,3 %

Vv

nog onbekende taak

(..................................)

5,2 %

vv

nog onbekende taak

(..................................)

1,9 %

v

extractcoderen

(delen van het adres worden ingetoetst)

0.1 %

EE

PCD + VHD
SCD + VHD
TCD + VHD
QCD + VHD
FCD + VHD

postcode met PCD , huisnummer met VHD
postcode met SCD , huisnummer met VHD
postcode met TCD , huisnummer met VHD
postcode met QCD , huisnummer met VHD
postcode met FCD , huisnummer met VHD

Videotaak
combicoderen
postcodecoderen
postcodecoderen +
nummercoderen

inhoud van de taak
(postcode + huisnummer gelijktijdig)
(alleen de postcode)

totaal per video verwerkt:
Diversen (11 stuks)

wel een SIX, maar geen PRIC
reject, dus alleen een IX
ONGELDIGE POSTCODE

29,8 %
0.1 %
0.3 %
0.7 %

TNT Post streeft er al jaren na om zoveel mogelijk poststukken geheel automatisch te verwerken. Bij poststukken
met een handgeschreven adres lukt dat slechts in 68,3 % van de gevallen, iets meer dan tweederde gedeelte.
Omdat handmatige verwerking (b.v. 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.

Post & Techniek 01, mei 2009

D).

de KNJ periode 2008: sorteertechnisch bekeken

Blad 20

Vergelijking met de situatie in 2007.

Nu we twee jaar een vergelijkbaar onderzoek hebben gedaan, is het interessant na te gaan of TNT Post de software
van de sorteermachine-klein "slimmer" heeft gemaakt en wel in die zin dat een groter aantal poststukken met de
"moeilijke" handschriften geheel automatisch gesorteerd zijn geworden.
A).

Automatisch gesorteerd: codeermiddelletters PP Ps SS (diagram 1).

Ten opzichte van 2007 is het percentage PP licht gedaald ten gunste van Ps, SS en HH. In 2007 was totaal 65,8 %
van de handgeschreven adressen met deze drie combinatie verwerkt; in 2008 was dat 65,5 %, dus vrijwel gelijk.

% 2007
% 2008

PP

Ps

SS

HH

totaal

42,2
34,2

12,6
16,4

8,8
12,4

2,2
2,5

65,8
65,5

Automatisch gesorteerd

percentage

50
40
30

% 2007

20

% 2008

10
0
PP

Ps

SS

HH

codeermiddelletters

B).

diagram. 1

Gesorteerd via een videotaak: codeermiddelletters Pv Sv VV vv v (diagram 2).

Via deze vijf videocombinaties werden zowel in 2007 (26,1 %) als in 2008 (27,3 %) vrijwel evenveel poststukken
verwerkt. Opnieuw een verrassende overeenkomst!

% 2007
% 2008

Pv

Sv

VV

vv

v

totaal

5,4
4,7

2,4
2,8

11,0
12,7

3,5
5,2

3,8
1,9

26,1
27,3

Videocodeertaken

percentage

14
12
10
8

% 2007

6

% 2008

4
2
0
Pv

Sv

VV

vv

codeermiddelletters

v

diagram 2
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Met de in de diagrammen 1 en 2 genoemde codeermiddel combinaties is 92,8 % van alle onderzochte poststukken
gesorteerd. Het aantal brieven was bij deze combinaties voldoende groot om een vergelijk te maken met 2007.
Blijft over een klein percentage brieven waarop de meer "exotische" codeermiddelletter combinaties voorkomen.
C).

Automatisch gesorteerd: codeermiddelletters Pt Pa St TT AA

Met deze combinaties werden in 2007 2,5 % van de poststukken verwerkt; in 2008 was dat 1,7 %.

% 2007
% 2008

D).

Pt

Pa

St

TT

AA

totaal

0,8
0,5

0,8
0,4

0,0
0,5

0,7
0,2

0,3
0,1

2,6
1,7

Gesorteerd via een videotaak: codeermiddelletters Tv Qv FV Vv EE

Wat opvalt is dat de combinatie Vv in 2008 (3 poststukken) minder voorkwam dan in 2007 (10 poststukken).
Voorzover een vergelijk tussen dergelijke kleine aantallen zin heeft!!

% 2007
% 2008

Tv

Qv

Fv

Vv

EE

totaal

0,5
0,7

0,5
0,2

0,3
0,1

1,1
0,3

0,2
0,1

2,6
1,4

E).

Slotconclusies:

1).

Het is verrassend te zien dat de resultaten van het onderzoek van de KNJ post van 2008 vrijwel
gelijk zijn aan die van 2007.

2).

Verder kan geconcludeerd worden dat de codeermiddelen (de softwarepakketten dus!) het afgelopen jaar
niet zodanig vernieuwd zijn dat daardoor het herkennen van "moeilijke" handschriften verbeterd is.
Was dat wel het geval geweest dan had het aantal via videocodering verwerkte stukken aanzienlijk lager
moeten zijn dan in 2007.

3).

Het verdient aanbeveling het onderzoek te herhalen met KNJ poststukken uit 2009 om een en ander opnieuw
te verifiëren.

F).

Enkele bijzonder KNJ poststukken.

In een stapel van zo'n 1000 poststukken komen natuurlijk een aantal bijzondere stukken voor. Op de volgende
pagina's zijn er een aantal afgebeeld. Het gaat daarbij om poststukken die kenmerkend zijn voor een bepaalde
categorie post met:
*
*
*

problemen met het afstempelen van de postzegel
moeilijk te interpreteren adresgegevens of een onjuiste postcode in het adres
een sterk afwijkend formaat van het poststuk
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Blad 22

Stempelproblemen.

Zoals eerder opgemerkt, bij 94 poststukken was de postzegel niet afgestempeld en was deze ontwaard via een
penvernietiging. In afbeelding 1 zien we bijvoorbeeld dat het machinestempel de postzegel niet geraakt heeft en
steeds bleek het daarbij om hetzelfde stempel te gaan: vijf golflijnen met uiteinden omlaag en in de buitenste cirkel
van het datumdeel een open gedeelte (afb. 2). Zie ook blad 27!

kenmerkend voor
dit stempel is het
open gedeelte in
de buitenring

Afbeelding 1:
Door een onjuiste synchronisatie in de Sosma heeft het stempel
de postzegel gemist.

Afbeelding 2:
Deze "fout" kwam op veel poststukken voor. Alle stempels
waren hetzelfde en dus toe te schrijven aan één machine.

Vierkante enveloppen vormen een apart probleem voor de Sosma. Bij langwerpige enveloppen draait de Sosma de
enveloppen op één van de lange zijden met de postzegel aan de onderzijde. De stukken zijn dan correct opgezet en
kunnen gestempeld worden. Een vierkante envelop heeft geen lange zijde. Dus op welke zijde zo'n envelop bij het
stempelmechanisme komt is dan toeval. In de afbeeldingen 3 en 4 twee voorbeelden.

Afbeelding 3:
Vierkante envelop die op de rechterzijde gedraaid door de
stempelmachine is gelopen, waardoor het stempel de zegel
gemist heeft.

Afbeelding 4:
Vierkante envelop die eveneens op de rechterzijde gedraaid
door de stempelmachine is gelopen. Ook nu heeft het stempel
de zegel gemist.
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Moeilijk te interpreteren adresgegevens of een onjuiste postcode.

Nu een aantal voorbeelden waarbij de software moeite heeft gehad om de juiste sorteerinformatie uit het digitale
beeld van de brief te herkennen. Het mooie aan het huidige PRIC systeem is dat in de PRIC altijd het herkenresultaat
van de diverse codeermiddelen wordt weergegeven. Uit het verschil tussen PRIC tekst en adrestekst valt zo direct
te zien waar zich de eventuele problemen hebben voorgedaan (afb. 5 t/m 12).

Afbeelding 5:
Twee voorbeelden waarbij het poststuk op een korte zijde door de SMK is gegaan. Bij het linker poststuk is de
herkenning van de adresgegevens gelukt met het secundair codeermiddel (letters: SS). Bij het rechter poststuk
is het geen van de automatische codeermiddelen gelukt de adresgegevens te herkennen en is videocodering
(taak: combicoderen, letters: VV) ingeschakeld.

Afbeelding 6a
Ook nu weer doorliep het stuk de SMK in een dwarspositie.
Hoewel de adresgegevens in machineschrift zijn, is het het
zesde codeermiddel pas gelukt deze te herkennen. Letters: HH

Afbeelding 6b
Indien een poststuk kopstaand door de SMK loopt, worden
de adresgegevens vrijwel altijd pas door het zesde codeermiddel herkend. Letters: HH
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Afbeelding 7:
Twee voorbeelden waarbij de adresdatabase (ADB) te hulp is geroepen om uit de gegevens afkomstig van de voorgaande
codeermiddelen (primair / secundair / tertiair codeermiddel) tot een bevredigend herkenresultaat te komen.
Bij het linker poststuk is door de ADB de postcode gecorrigeerd van 4631 MK in 1531 MK. Letters: AA.
Bij het rechte poststuk is niets gecorrigeerd maar is wel het uiteindelijke herkenresultaat gerealiseerd met behulp van de adreshuisnummer database (AHD). Hoe een en ander procesmatig is verlopen om tot "aa" te komen, is vooralsnog onduidelijk.

Afbeelding 8:
Bij deze twee voorbeelden speelt de videocodering een rol. Bij het linker poststuk is door de video operator postcode 1507 CR
ingetoetst. Er is niet gecontroleerd of deze postcode wel bij straatnaam + huisnummer hoort. Dat blijkt niet zo te zijn.
Waarschijnlijk heeft de postbode die het stuk moest bezorgen de foute postcode opgemerkt en deze met de hand gecorrigeerd in
1531 CR. Tevens heeft hij de SIX en de PRIC doorgehaald als zijnde onjuist.
Bij het rechter bovenste poststuk stond postcode 1511 MJ in het adres. Dat is ook onjuist maar nu heeft de automatische software
de fout ontdekt en "Ongeldige postcode" aangebracht.
Onderaan een poststuk met een PRIC met "vv" en met de juiste postcode. Het procesverloop dat leidt tot "vv" is nog onduidelijk.
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Afbeelding 9:
In dit adres blijkt een foutief husnumer te staan. De postbode
heeft dat opgemerkt en met de hand bijgeschreven dat de
afzender daarover geinformeerd moet worden!!

C).

Blad 25

Afbeelding 10:
Dit is het enige poststuk uit de steekproef van 966 stukken
waarbij videotaak extractcoderen is ingezet om de adresgegevens te herkennen. Letters: EE.

Sterk afwijkende formaten.

Sommige KNJ kaarten hebben een wel heel afwijkend formaat! Zij veroorzaken daardoor problemen bij de
automatische stempeling en bij de sortering met als resultaat: handmatige verwerking (afb. 11 en 12)

.

Afb. 11: Stuk is huisvorm! Op de verkeerde plaats gestempeld.

Afb. 12: Stuk is ruitvorm! Ontwaard met het vernietigingsstempel "tnt post".
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Oproep tot stempelonderzoek KNJ post 2008.
Op de KNJ poststukken van december 2008 werden behalve de PRIC's natuurlijk ook allerlei stempels afgedrukt.
Omdat het hier om poststukken gaat welke verwerkt zijn in een relatief kort tijdsbestek van zo'n 30dagen, leent
deze partij van 966 stukken zich heel goed voor een gedetailleerd stempelonderzoek. Het zou interessant zijn uit te
zoeken welke stempels in december 2008 in Amsterdam zijn in gebruik zijn geweest. Dat kan b.v. gebeuren door
van duidelijke stempelafdrukken een digitale scan te maken om vervolgens de stempeldetails met elkaar te vergelijken.
Denk daarbij aan clichéverschillen, verschillen in belettering, clichébeschadigingen enz. Wie van u voelt zich geroepen
een dergelijk onderzoek te verrichten? De partij KNJ poststukken staan ter beschikking! Om u op wet te helpen
staan hieronder een aantal markante stempelverschillen afgebeeld.

kenmerkend voor
dit stempel is het
"deukje" in de
buitenring

Afbeelding 1 (boven)
Vijf golflijnen in de vorm van één golf en met de uiteinden
omhoog.
Afbeelding 2 (rechts)
Dit is een gemanipuleeerde afbeelding!!
Normaal gesproken zou dit golflijnenstempel ook met de
uiteinden van de golf omlaag moeten voorkomen. Echter in de
hele partij van 966 stukken werd deze variant niet aangetroffen!!

kenmerkend voor dit
stempel is de dikke
belettering.

Afbeelding 3. Vijf golflijnen in de vorm van twee golven met de uiteinden hoog.

kenmerkend voor dit
stempel is de tekst
"TPG POST" boven
en "AMSTERDAM"
onder

Afbeelding 4 Vijf golflijnen in de vorm van twee golven en met de uiteinden omlaag.
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Afbeelding 5
Vijf golflijnen in de vorm van twee golven met de uiteinden
omlaag. Dit stempel heeft op alle poststukken waarop het
voorkwam de postzegel "gemist", zie ook blad 22!!
Kenmerkend is het open gedeelte in de buitenring. Verder zijn
de golflijnen korter dan bij afb. 3 en staan ze dichter op het
datumdeel. Ook is de belettering dunner.

Afbeelding 6
Vijf golflijnen in de vorm van twee golven met de uiteinden
omlaag.
Dit stempel lijkt sterk op dat van afb. 5 maar nu is de buitenring
intact en werden de postzegels wel steeds ontwaard.

Afbeelding 7 De stempelvlag "schrijven zegt meer" kwam in een kopstaand en in een normale stand voor.

Afbeelding 8

Nog twee stempelvlaggen met "schrijven zegt meer"in de normale stand. Er zijn verschillen te zien in de
clichébeschadigingen en de belettering

Voor de goede orde dient opgemerkt te worden dat de hierboven afgebeelde stempels niet op schaal zijn
weergegeven! Opmeten van de afbeeldingen is derhalve zinloos. Bij het "echte" stempelonderzoek zullen de afmetingen
van zowel de stok (= datumgedeelte) als de vlag alsnog nauwkeurig gemeten moeten worden.
Een nog onbeantwoorde vraag is nog welke stempels nu afkomstig zijn van de schift-opzetstempelmachines (Sosma)
in Amsterdam en welke van de stand-alone Universal machines. De vraag is zelfs: zijn er nog wel Universal machines
in Amsterdam in bedrijf?? Wie van u heeft er een contact binnen het Sorteercentrum Amsterdam om deze vraag te
beantwoorden? Hetzelfde geldt uiteraard ook voor de andere vijf sorteercentra.
Mocht u aan het stempelonderzoek willen meewerken, meldt u zich dan svp op postmech@planet.nl.

