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Blad 1

Nieuwe postverwerkingsmachines in aantocht!
In de zes sorteercentra die ons land kent staat nog veel postverwerkingsapparatuur die dateert van rond de
eeuwwisseling. Die apparatuur is inmiddels dus zo'n 10 jaar oud. Natuurlijk zijn er in de tussentijd allerlei
onderdelen vervangen en is de software regelmatig geupdatet. Maar langzamerhand onstaan er problemen
met het verkijgen van reserveonderdelen, vooral printplaten.
TNT Post heeft dan ook besloten om in de loop van 2011 te beginnen met het vervangen van een groot aantal
schift-opzetstempelmachines (Sosma's). De nieuwe generatie Sosma's heeft zoveel nieuwe mogelijkheden
op het gebied van beeldherkenning, dat TNT Post daarvan op grote schaal gebruik van gaat maken. Om de
beeldanalyse techniek te testen, komt er in het SC Rotterdam een proef met een Sosma nieuwe stijl.
Heel interessant voor de mechanisatie verzamelaars is dat TNT Post ons de mogelijkheid geeft om
verzamelaarspost te verwerken tijdens de proefperiode. Lees meer daarover op blad 22 !!!!!

En dit is 'm dan: de NS-10 IP schift-opzet-stempelmachine van NEC

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.
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Automatische portocontrole met nieuwe Sosma's.
1.

Inleiding.

De zes sorteercentra die ons land rijk is dateren van rond de eeuwwisseling. Zij waren een onderdeel van het
project "Briefpost 2000" dat beoogde om de briefpostverwerking te centraliseren in zes grote sorteercentra.
In de sorteercentra kwamen schift-opzetstempelmachines (Sosma's) voor het schiften, opzetten en stempelen,
sorteemachines-klein (SMK's) voor de verwerking van poststukken tot en met C5 formaat, sorteermachinesgroot (SMG's) voor de verwerking van poststukken tot en met A4 formaat en sorteermachines-overig (SMO's)
voor de overige, niet automatisch verwerkbare poststukken.
Nu, na meer dan 10 jaar continu bedrijf ontstaan er tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de Sosma's
problemen met het verkrijgen van reserve onderdelen. Dit speelt vooral bij printplaten. Mede om die reden
gaat TNT Post in de loop van 2011 in alle zes sorteercentra een aantal Sosma's vervangen door state-of-theart machines van Nippon Electric Company (NEC) en wel het type NS-10 IP (zie ook de bijlagen!)
TNT Post grijpt deze gelegenheid aan om met de nieuwe Sosma's op landelijke schaal automatische
portocontrole te gaan uitvoeren.

2.

De werking van de huidige Sosma's

In elk van de zes sorteercentra staat een groot aantal Sosma's voor de verwerking van de briefpost uit de oranje
brievenbussen (afb.1). De brievenbuspost wordt in postzakken opgevangen en per vrachtauto naar het
desbetreffende sorteercentrum gebracht. De Sosma's staan in een tandem-opstelling, dat wil zeggen dat er
steeds twee machines gekoppeld zijn aan één invoerstation (afb. 2). Op dat station worden de postzakken
geleegd op een lopende band waarna de stukken naar de beide Sosma's worden geleid (afb. 3).
Onderweg naar de Sosma worden door een aantal TNT medewerkers poststukken met een sterk afwijkend
formaat handmatig uit de poststroom verwijderd (afb. 4).

Afb. 1 boven)
Het legen van een tweevaks brievenbus. De postzakken
worden met vrachtwagens naar het desbetreffende sorteercentrum getransporteerd.
Afb. 2 (rechts)
Schema van een Sosma met één invoerstation en met de
lopende banden naar twee Sosma's.
De Sosma's zijn van de firma Nippon Electric Company
en kunnen elk 25.000 poststukken per uur verwerken.
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Afb. 3 (links) De postzakken worden uitgestort op de
lopende band.
Afb. 4 (boven) Enkele medewerkers verwijderen poststukken met een afwijkend formaat van de lopende band.

In een sorteercentrum staan meerdere Sosma's om de dagelijkse stroom poststukken snel en efficiënt te
verwerken. Zo staan er in het sorteercentrum Nieuwegein zes Sosma's opgesteld (afb. 5 en 6). De machines
zijn geleverd door de Japanse firma Nippon Electric Company (NEC). Ze hebben elk een capaciteit van
25.000 poststukken per uur.

Afb. 5 (links)

Het vloerplan van een sorteercentrum

Afb. 6 (boven) In het sorteercentrum Nieuwegein staan
zes Sosma's opgesteld.

Een Sosma heeft drie hoofdtaken:
A).

B).
C).

Het scheiden van de stroom poststukken in machinegeschikte post en niet-machinegeschikte post in de
schifttrommel, waarbij opgemerkt dient te worden dat de term "machinegeschikt" slaat op de Sosma
zelf en de sorteermachine-klein (SMK). De overige post gaat naar de sorteermachine-groot (SMG) of
de sorteermachine-overig (SMO).
Het automatisch opzetten van de machinegeschikte poststukken. Dat gebeurt op basis van het
fosforescentie kenmerk op de postzegel(s).
Het automatisch stempelen van de opgezette poststukken.
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Het splitsen in formaten.

In een Sosma kunnen poststukken t/m het C5 formaat (= 162 x 229 mm) en met een bepaalde maximum dikte
automatisch worden verwerkt. In brievenbuspost zit echter ook post met allerlei daarvan afwijkende
formaten. Deze poststukken moeten uit de poststroom verwijderd worden voordat ze aan het opzetstempelgedeelte van de Sosma worden toegevoerd.
Het splitsen in machinegeschikte en niet-machinegeschikte post gebeurt in een grote langzaam draaiende
trommel. De poststukken vallen van de lopende band af in de draaiende trommel (afb. 7 en 8).

Afb. 7 (links) De brievenbuspost wordt via een lopende
band naar de schifttrommel gevoerd,
Afb. 8 (boven) In het midden de grote schifttrommel.
Deze draait langzaam rond waardoor de poststukken in
de trommel door elkaar worden "gehusselt" om goed contact te maken met de formaatgleuven in de wand van de
trommel.

In de wand van de draaiende trommel zitten sleuven van een bepaalde lengte en dikte. Door het ronddraaien
van de trommel komen de poststukken in goed contact met die gleuven. Indien de stukken kleiner zijn dan
de afmetingen van de gleuven, vallen ze er door heen en belanden in het opzet-stempelgedeelte van de Sosma.
Zijn ze te groot en/of te dik dan schuiven ze door tot achterin de trommel en komen in de "reject" overloop
terecht (afb. 9). Dit wordt wordt veroorzaakt door de licht schuine stand van de trommel (zie afb. 8).
De rejectpost van de Sosma kan poststukken van
allerlei aard bevatten zoals Port Betaald stukken,
stukken voorzien van een frankeermachine stempel
maar ook stukken gefrankeerd met een postzegel.
Deze laatse categorie dient nog gestempeld te
worden. Dat kan handmatig te gebeuren of via een
stempelmachine met handmatige postinvoer.
Afb. 9 De niet-machinegeschikte poststukken komen op
dit punt uit de schifttrommel. Ze vallen op een lopende
band en belanden in een container.
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Opzetten en stempelen.

De machinegeschikte post valt door de gleuven van de schifttrommel en belandt in het opzet-stempelgedeelte
van de Sosma. De brieven worden eerst in een systeem van lopende banden "gesepareerd" d.w.z. van elkaar
gescheiden zodat ze één voor één het systeem doorlopen met een kleine tussenruimte tussen elke brief. Het
is de bedoeling dat de stukken op de lange zijde door het systeem lopen. Maar het kan voorkomen dat een brief
op de korte kant in het lopende band systeem is beland. Met een dwars op de looprichting geplaatste staaf
worden die stukken op de lange zijde "gekiept". Daarna komen de poststukken aan bij het detectiesysteem.
Het detectiesysteem heeft tot doel om:
1). vast te stellen of er op een brief een fosforescerende postzegel aanwezig is.
2). vast te stellen of er op een brief een Front Identification Mark (FIM) aanwezig is.
3). vast te stellen of er op een brief een frankeermachinestempel aanwezig is.
Uiteraard zal op het overgrote deel van de brievenbus poststukken een postzegel aanwezig zijn. Deze dienen
door de Sosma automatisch gestempeld te worden. Sinds 1967 worden in ons land de postzegels voorzien van
een fosforescentie kenmerk. Bij fosforescentie hebben we te maken met een chemische verbinding die bij
belichting met ultra-violet licht zwak oplicht en na het doven van de belichting een korte tijd nalicht. De kleur
van het fosforescentie licht is afhankelijk van de chemische verbinding die gebruikt is. Momenteel zijn in ons
land twee fosforescentietypen in gebruikt: de "groene" fosforescentie en de "rode" fosforescentie.
Postzegels met een groene fosforescentie.
Tot voorkort werd alleen één verticale groen fosforescerende balk op de postzegels aangebracht. Dat bleek
in het geval van de Van Gogh zegel van 2003 (NVPH 2139a) tot grote problemen te leiden in de Sosma. Omdat
het woord "Nederland" verticaal op de postzegel is aangebracht, plakten veel mensen de postzegel dwars op
de envelop en wel zo dat "Nederland" leesbaar was. Het resultaat was dat de fosforescerende balk horizontaal
kwam te liggen (afb. 10 en 11).

Afb. 10 (links)
Een velletje met tien Van Gogh postzegels met een verticale
groen fosforescerende balk. Merk op dat het woord
"Nederland" verticaal op de postzegel is aangebracht
Afb. 11 (boven)
Veel mensen plakten deze postzegel dwars zodat het woord
"Nederland" leesbaar was op de brief. Daardoor kwam de
fosforescerende balk horizontaal te staan.
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Het gevolg was dat zeer veel brieven in de Sosma's niet automatisch opgezet en gestempeld werden. Ze
kwamen allemaal in een "reject" stapelaar van de Sosma terecht. Vervolgens moesten ze eerst handmatig
worden opgezet (= zo stapelen dat alle postzegels rechts boven zitten) en vervolgens met een stempelmachine
met handmatige briefinvoer worden gestempeld. Meestal gebeurde dat dan met een Klüssendorf stempelmachine, te herkennen aan het karakteristieke Klüssendorf stempel (afb. 12).
Waarom werd de horizontale fosforescerende balk op de dwarsgeplakte postzegels in de Sosma's niet
herkend? Daarvoor moeten we een kijkje nemen in het detector compartiment van een Sosma (afb. 13).

Afb. 12
Voorbeeld van een poststuk met een dwarsgeplakte Van
Gogh postzegel die niet gestempeld kon worden in een
Sosma omdat de fosforescerende balk werd afgedekt door
het transportbandsysteem.
De brief is gestempeld in een stand-alone Klüssendorf
stempelamchine met handmatige briefinvoer, te herkennen
aan het kenmerkende datumstempeldeel.

Afb. 13
Het detector compartiment van een Sosma. Van links naar
rechts zijn te zien:
* venster voor de fosforescentie detectie
* ultra-violette lichtbron (de violette verticale balk)
* venster voor fluorescentie detectie (de groen-oranje
vierkanten)
* venster voor FIM detectie
De poststroom is van rechts naar links. De gele band is
onderdeel van het transportsysteem. Het bestaat uit een
tweetal lopende banden waartussen de brief zit geklemd.

Voor het transport langs het detector compartiment van de Sosma worden twee smalle transportbandjes
gebruikt waar de brieven tussen geklemd zitten. De bandjes (en daarmee dus ook de brieven) bewegen met
een bepaalde snelheid langs de diverse detectoren. Om de brieven voldoende te klemmen is een klein gedeelte
van de onderkant van de envelop ingeklemd door de beide transportbanden. Let wel: de brieven gaan
kopstaand door het detector compartiment! De "onderkant" van de envelop in de transportbandjes is dus in
werkelijkheid de "bovenkant" !! Het zal duidelijk zijn dat een horizontale fosforescerende balk aan de
bovenkant van de envelop (zie afb. 10) in de Sosma aan de onderkant komt te zitten en dat er een grote
kans is dat die fosforescerende balk dan wordt afgedekt door de transportbandjes. In afbeelding 14 is dat
weergegeven. Voor de duidelijkheid zijn de transportbandjes in afbeelding 14 gearceerd.
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12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567

Afb. 14
Een poststuk met een Van Gogh postzegel met een
verticale groen fosforescerende balk. De postzegel is
dwars op de envelop geplakt waardoor de fosforbalk
horizontaal komt te staan.
Het poststuk doorloopt de Sosma kopstaand waardoor
de postzegel aan de onderkant komt te zitten.
In het detector compartiment wordt de fosforbalk
geheel bedekt door de transportbandje en wordt de
postzegel dus niet gedetecteerd door het systeem.
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Om het probleem met veel rejectbrieven in de toekomst te voorkomen, werd er een nieuwe versie van de Van
Gogh zegel uitgebracht met twee fosforescerende balken in de vorm van een winkelhaak (afb. 15).
Daarmee was het probleem van het afdekken van de balk door de transportbandjes opgelost (afb. 16).
Afb. 15 (links)
De Van Gogh zegel (NVPH 2139b) met een fosforescende
balk in de vorm van een winkelhaak.
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Afb. 16
Een poststuk met een Van Gogh postzegel met een groen
fosforescerende balk in de vorm van een winkelhaak.
De postzegel is ook nu weer dwars op de envelop geplakt.
Het poststuk doorloopt de Sosma kopstaand waardoor de
postzegel aan de onderkant komt te zitten.
In het detector compartiment wordt de fosforbalk nu
gedeeltelijk bedekt door de transportbandjes. Nu wordt
de postzegel dus wel gedetecteerd door het systeem.
Na de positieve detectie volgt de automatische stempeling.

In de huidige Sosma's worden de brieven aangestraald met ultra-violet licht. Het is uw wellicht bekend dat
voor een menselijk oog zichbaar licht is opgebouwd uit een groot aantal "lichtkleuren". Dat is mooi te zien
bij een regenboog, waarbij het zichtbare licht door de regendruppels gesplitst wordt in die verschillende
kleuren. Met een optisch prisma is dat nog veel mooier te zien. Omdat licht kan worden opgevat als een
golfverschijnsel, heeft elke kleur licht zijn eigen kenmerkende golflengte (dat is: de lengte van één opgaande
en neergaande golf, zie afb. 17). Zoals in deze figuur is te zien, is licht van ca. 400 nm tot ca. 700 nm voor
het menselijk oog zichtbaar. Het golflengtegebied van 100 - 400 nm wordt ultra-violet licht genoemd. Dit
gebied wordt voor postzegeldetectie gebruikt. Een nanometer is één miljardste meter ( = 0,000000001 m).
Afb. 17 Het elektromagnetische spectrum.
Bovenin zijn van links naar rechts de volgende
spectrumonderdelen weergegeven:
0,01
1
100
400
1 mm
1m

-1
- 100
- 400
- 700
-1
-1

nm
nm
nm
nm
cm
km

Gammastraling
Rõntgenstraling
Ultra-violet licht
Zichtbaar licht
Infrarood licht
Radiogolven

Bij postzegeldetectie wordt ultra-violet licht gebruikt om de postzegel te bestralen. De luminescerende stof licht dan op en straalt zichtbaar licht
uit van een bepaalde (stofafhankelijke) golflengte.

Post & Techniek 04, mei 2011

Automatische portocontrole met nieuwe Sosma's

Blad 8

In de huidige Sosma's worden de brieven bestraald met ultra-violet licht met een golflengte van 365 nm. De
fosforescerende stof licht op en zendt zichtbaar licht uit dat wordt gedetecteerd bij een golflengte van 530 nm
(= groene fosforescentie).
Postzegels met een rode foforescentie.
Sinds een aantal jaren worden er in ons land ook postzegels uitgegeven die na bestraling met ultra-violet licht
zichtbaar licht uitzenden dat wordt gedetecteerd bij een golflengte van 585 nm (rode fosforescentie). De
termen "groene fosforescentie" en "rode fosforescentie" worden door TNT Post gehanteerd om de beide
fosforescentie typen aan te duiden die momenteel op de Nederlandse postzegels worden toegepast. Dat wil
echter niet zeggen dat wij ook daadwerkelijk een groene of een rode fosforescentie kleur zien als we de
postzegels met ultra-violet licht bestralen! Het menselijk oog ziet een bepaald gedeelte van het elektromagnetische spectrum en wel dat deel dat we "zichtbaar licht" noemen. Maar kleuren zien is ook persoonsafhankelijk.
Niet iedereen ziet kleuren op dezelfde manier. Een extreem voorbeeld daarvan is kleurenblindheid.
Afb. 18
De spectrale karakteristiek van de detectoren in de Sosma's.
De beide verticale rechthoekjes geven de detectie-gebieden
weer van de huidige groene fosforesentie (530 nm) en rode
fosforescentie (585 nm).

Op de horizontale as is de licht golflengte in nanometer
(nm) uitgezet en op de verticale as staat de lichtintensitiet.
530
nm

585
nm

In dit artikel wordt de nomenclatuur van TNT Post overgenomen. Zij spreken van "groene" en "rode"
fosforescentie. Het criterium daarbij is de golflengte die door de fotocellen (of door andere lichtgevoelige
elementen) in de Sosma wordt gedetecteerd. In afbeelding 18 zijn de spectrale karakteristieken van de
detectoren voor de groene en rode fosforescentie weergegeven. Deze karateristieken (de twee klokvormige
grafieken) vertonen bij een bepaalde golflengte een maximum. Ongeveer bij die maxima vindt de detectie van
het uitgezonden fosforescentie licht plaats en de "kleur" van het licht bij die golflengtes is de door TNT Post
gehanteerde fosforescentie kleur. De beide detectie gebiedjes zijn in de afbeeldingen 18 en 19 weergegeven
als twee verticale rechthoekjes bij 530 nm voor het groene licht en bij 585 nm voor het rode licht.
Indien wij bij het bekijken van een postzegel onder UV belichting optisch filters voor onze ogen zouden
houden die respectievelijk alleen licht van die twee golflengtes zouden doorlaten, zouden wij de gedetecteerde
fosforescentie kleur zien!

510

500 nm
Afb. 19

520

530

540

550

560

570
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600 nm

Op dit gedeelte van het zichtbaar licht spectrum zijn de detectie gebiedjes van de groene fosforescentie (530 nm)
en van de rode fosforescentie (585 nm) d.m.v. een zwart rechthoekje weergegeven.
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TNT Post past de rode fosforescentie toe voor de categorie "postzegels met verlaagd tarief". Daartoe worden
de Decemberzegels gerekend maar ook de uitgiften t.g.v. de Nationale Weken van de Kaart. Bij het doorlopen
van de Sosma's worden zegels aan een rode fosforescentie "herkend" en de desbetreffende poststukken komen
in aparte Sosma stapelaars terecht. Voor poststukken met zegels met een verlaagd tarief geldt niet "Vandaag
gepost, morgen bezorgd"! Ze komen in de dagverwerking terecht en moeten binnen 3 x 24 uur bezorgd zijn.
TNT Post geeft hieraan niet veel ruchtbaarheid! In de Voorwaarden voor Kerstpost staat alleen het volgende:

Natuurlijk mogen dergelijke poststukken wel als Kerstpost verstuurd worden! Alleen men kan naderhand niet
klagen dat ze niet op tijd bezorgd zijn!
In de afbeeldingen 20 zijn voorbeelden weergegeven van postzegels met een verlaagd tarief welke voorzien
zijn van een rood fosforescerende verticale balk of een ditto L-balk.

Afb. 20 Voorbeelden van postzegels met een verlaagd tarief welke voorzien zijn van een rode fosforescentie.

Een bijzonder geval doet zich voor bij het velletje uit 2008 met drie zegels Weken van de Kaart (NVPH 2580).
Het tarief is 44 cent (geen verlaagd tarief!) maar de zegels zijn slechts een beperkte tijd geldig: tot 1 december
2008. Op het velletje zien we onder UV belichting op elke zegel een rood fosforescerend kruis (afb. 21).

Afb. 21
Velletje NVPH 2580 uit
2008 onder UV belichting.
Op elke zegel is een rood
fosforescerend kruis aangebracht.
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Waarom is dat gedaan?? Daartoe moeten we weer naar het detectiesysteem in de Sosma kijken (afb. 13). Voor
een positieve detectie van een fosforescentie kenmerk is het noodzakelijk dat dat kenmerk zich tenminste 5
mm van de rand van het poststuk bevindt. Zit het kenmerk dichter op de rand, dan is de kans erg groot dat het
kenmerk niet herkend wordt en dat de postzegel dus niet gestempeld wordt. Het poststuk komt dan in een reject
stapelaar van de Sosma terecht en moet op een andere (veel tijdroverder!) manier gestempeld worden.
Bekijken we het velletje Weken van de Kaart 2008 opnieuw, dit keer onder zichtbaar licht. Stel nu dat op de
drie postzegels de gangbare fosforescerende L-balk zou zijn aangebracht. Dan krijgen we de situatie zoals
weergegeven in afb. 22a, waarin de fosforescerende L-balken schematisch zijn ingetekend.

5
mm

5
mm
&*&^%$%^
#$@%^^%*\ $^^
@#%*^$^^&)&^)&

Afb. 22a Velletje Weken van de Kaart 2008 met op elke
postzegel de gangbare fosforescerende L-balk getekend.
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Afb. 22b Twee keer een gedeelte van een envelop met
daarop vlak tegen de rechter zijkant van de envelop een
postzegel uit het velletje Weken van de Kaart 2008 geplakt.
Links: de linker of de rechter postzegel uit het velletje.
Rechts: de middelste postzegel uit het velletje waarbij de
postzegel zo gedraaid is dat de frankeerwaarde "44" leesbaar is.

Plakken we de postzegels uit het velletje op een envelop, dan zullen de linker en de rechter postzegel geen
problemen geven bij de zegeldetectie in de Sosma ook al worden de zegels vlak tegen de rechter zijkant van
de envelop geplakt. Het verticale been van de fosforescerende L-balk staat op voldoende afstand (meer dan
5 mm) van de zijkant en kan probleemloos gedetecteerd worden (afb. 22b links).
Het moet u opgevallen zijn dat de middelste postzegel van dit velletje kopstaand is. Met deze postzegel zijn
problemen bij de zegeldetectie te verwachten omdat vrijwel iedereen de postzegel omgedraaid (zodat de
frankeerwaarde "44" leesbaar wordt) op de envelop zal plakken. In dat geval wordt de L-balk ook omgedraaid.
Wordt deze postzegel dan weer vlak tegen de rechter zijkant van de envelop geplakt, dan komt het verticale
been van de L-balk binnen de marge van 5 mm te liggen en is de kans groot dat de postzegel niet gedetecteerd
en dus niet gestempeld wordt (afb. 22b rechts). Het horizontale been van de L-balk kan nu weer bedekt worden
door de transportbandjes zoals we al zagen bij de Van Gogh zegels (zie blad 6).
De rode fosforescentie op postzegels met een verlaagd tarief wordt vanaf 2002 standaard op de Decemberzegels
toegepast. De Weken van de Kaart zegels waren van 2003 t/m 2008 voorzien van een rode fosforescentie.
Vanaf 2009 is men er weer mee gestopt.
Op een aantal Nederlandse postzegels zijn ook luminescerende kenmerken te vinden die niets te maken
hebben met de postzegeldetectie in de Sosma's. Een voorbeeld hiervan zijn de grote fluorescerende cijfers
1 t/m 10 op de postzegels uit het velletje "Hoogtepunten uit de 20e eeuw" uit 1999 (NVPH 1842 - 1851).
Op dergelijke "artistieke elementen" en op andere druktechnische aspecten van luminescentie kenmerken op
de postzegels met de daaruit voortkomende postzegel varianten (denk aan het "gedoe" met de Saskia van
Uylenburgh zegel uit 2006, NVPH 2431) wordt in het kader van dit artikel niet nader ingegaan.
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Blad 11

Brieven met een Front Identification Mark (FIM).
In brievenbuspost zit ook een substantiële hoeveelheid post die voorzien is van een Front Identification Mark
(FIM). Het gaat daarbij vooral om poststukken met een Antwoordnummer in het adres. Bedrijven krijgen een
kleine korting op het tarief indien ze hun antwoordstukken voorzien van een FIM. In de Sosma is een speciale
detector aanwezig (zie afb. 13) die een FIM herkent aan zijn structuur en er voor zorgt dat de stukken in een
aparte stapelaar van de Sosma belanden. Uiteraard worden FIM stukken niet gestempeld! Er wordt immers
geen fosforescentie kenmerk gedetecteerd.
In de loop der jaren zijn er diverse FIM typen in gebruik geweest. De meest voorkomende FIM is die van de
Antwoordnummerstukken (afb. 23). Voor acties van b.v. goede doelen of voor commerciele bedrijven die
(tijdelijk) grote hoeveelheden poststukken genereren, kan een eigen kenmerkende FIM worden aangevraagd.
De betreffende poststukken komen dan in een eigen stapelaar in de Sosma's terecht en kunnen zodoende
sneller het sorteerproecs doorlopen. Een voorbeeld is de speciale FIM op de gratis ING enveloppen (afb. 24).

Afb. 23 Gratis envelop van de Postbank met rechtsboven
de standaard FIM voor een antwoordnummer poststuk.
Gevolg is dat deze Postbank enveloppen in een "algemene"
Sosma stapelaar terecht komen, tezamen met alle andere
antwoordnummer stukken met een identieke FIM.

Afb. 24 Na de envelop lay-out wijziging met ING i.p.v.
Postbank is ook de FIM gewijzigd waardoor nu deze ING
enveloppen in een eigen stapelaar van de Sosma's terecht
komen. Dus gescheiden van alle andere antwoordnummer
stukken. Dit versnelt de verdere verwerking.

Brieven met een frankeermachine afdruk.
Het aandeel brieven met een frankeermachine afdruk in brievenbuspost zal relatief gering zijn omdat dit soort
zakelijke stukken afgegeven dienen te worden bij b.v. een Business balie. Omdat ze niet meer gestempeld
hoeven te worden, komen ze niet in de Sosma's terecht. Om de stukken die toch in de brievenbus post zijn
beland er "uit te vissen", is bij veel frankeermachines een rood fluorescerende verbinding aan de drukinkt
toegevoegd (afb. 25). In de Sosma's zit een speciale fluorescentie detector die de fluorescende stof herkent
en de stukken naar een speciale stapelaar leidt (zie afb. 13). De stukken die gefrankeerd zijn met de nieuwe
blauwe NetSet frankeermachine afdrukken worden in de huidige Sosma's niet gedetecteerd (afb. 26).

Afb. 25 Frankeermachine afdruk met rode fluorescentie

Afb. 26 Frankeermachine afdruk zonder fluorescentie
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Blad 12

De "reject" poststukken.
Bij de volgende poststukken wordt in de Sosma's geen kenmerk gedetecteerd. Zij belanden in de "reject"
stapelaars en moeten via andere wegen verwerkt worden:
1).
2).
3).
4).
5).

Poststukken zonder enige postzegel
Poststukken met een niet fosforescerende postzegel
Poststukken met een fosforescerende postzegel, maar waarbij de zegel toch niet gedetecteerd is
Poststukken met een niet fluorescerende frankeermachine afdruk
Port Betaald poststukken

Let wel:
Indien op een poststuk ook maar één postzegel aanwezig is die fosforesceert, dan wordt het stuk gewoon
gestempeld in de Sosma's. In de huidige Sosma's vindt dus geen enkele vorm van porto controle plaats.
Een brief gefrankeerd met b.v. één postzegel van 2 Eurocent wordt gewoon gestempeld en komt uiteindelijk
bij de postbode in de te bezorgen stapel post terecht. Het is dan aan die postbode/postbezorger om te herkennen
dat zo'n stuk ondergefrankeerd is! Hij of zij dient daarop actie te ondernemen en dient het stuk niet te bezorgen
maar in de speciale bak "porten Nieuwegein" op de desbetreffende vestiging te deponeren. De poststukken
in deze bak gaan dan naar Nieuwegein en komen in de PortenInnenMachine (PIM) terecht waar ze worden
onderworpen aan port controle. De PIM procedure is uitvoerig beschreven in Post & Techniek nr. 01 en 02.
Het vaststellen of het port op een brief correct is, is voor een postbezorger geen eenvoudige opgave! Vooral
niet bij een mengfrankering. Geen wonder dat ondergefrankeerde brieven dan ook gewoon bezorgd worden.
Alle poststukken uit de reject stapelaar(s) van de Sosma's gaan naar een andere machine: de OpzetMAchine
(OMA. afb. 27). De naam van deze machine suggereert dat de poststukken worden "opgezet" dat wil zeggen
zo gestapeld dat de postzegels allemaal op dezelfde positie in de stapel zitten. Maar het gaat bij de in de OMA
te verwerken post nu juist om stukken waarop veelal geen postzegel aanwezig is!
De OMA zet niet op, maar splitst de reject post uit de Sosma's in een aantal specifieke categoriën. Een
voorbeeld daarvan is post zonder enige postzegel Deze categorie post gaat van de OMA's in de verschillende
sorteercentra naar de PortenInnenMachine (PIM) in Nieuwegein waar ze aan porto controle onderworpen
worden. Het grote voordeel van de OMA is dat de rejectpost uit de Sosma's niet meer handmatig in categoriën
gesplitst hoeft te worden maar dat dat nu geheel.automatisch gaat. Op de specifieke werking van de OMA
wordt in een komende aflevering van Post & Techniek nader ingegaan.
Het zal de lezer duidelijk zijn geworden dat het afsplitsen van ondergefrankeerde poststukken een tijdrovend
(en dus duur) proces is. De stukken moeten handmatig in bakken worden gezet (reject post uit de Sosma en
op te weinig port te onderzoeken stukken uit de OMA) en moeten naar Nieuwegein getransporteerd worden
t.b.v. de porto controle in de PIM. Veel handwerk en veel gesleep met bakken en poststukken dus.

Afb. 27
Bovenaanzicht van de OpzetMAchine (OMA) in het sorteercentrum Nieuwegein.
De OMA splitst de rejectpost uit de Sosma's in een aantal
categoriën en verdeelt die over de 20 stapelaars die op deze
foto te zien zijn.
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Blad 13

Er komen nieuwe Schift-opzetstempelmachines.

De meeste schift-opzetstempelmachines die in bedrijf zijn in de zes sorteercentra zijn inmiddels zo oud dat
er problemen ontstaan bij reparaties. Vooral het verkrijgen van reserve onderdelen vormt een probleem.
Daarom heeft TNT Post besloten vanaf 2012 een aantal nieuwe Sosma’s te gaan installeren in de sorteercentra.
Deze nieuwe Sosma’s worden voorzien van state-of-the-art software waarmee het onder anderen mogelijk
wordt om geheel automatisch te bepalen of er op een brief voldoende porto geplakt is. Dat dit geen eenvoudig
proces is, moge blijken uit de volgende opsomming van de handelingen die o.a. door de software verricht
moeten worden om te kunnen beslissen of een portbedrag op een brief wel of niet correct is.
a).

Bepalen van het gewicht van de brief.
De nieuwe Sosma’s worden uitgerust met een nauwkeurig balanssysteem. Bij de PIM in Nieuwegein
is al ervaring opgedaan met een automatisch weegsysteem voor poststukken.

b).

Vaststellen wat de bestemming van de brief is.
Van elke brief die door de nieuwe Sosma’s wordt verwerkt, wordt een digitaal beeld gemaakt. Door
middel van beeldanalyse worden door de software de adresgegevens (straat, huisnummer, plaats,
land etc.) van de brief "gelezen" waardoor de bestemming van de brief bekend wordt.

Met deze twee gegevens kan worden bepaald hoeveel port er verschuldigd is. Vervolgens moet worden
nagegaan of het verschuldigde bedrag ook inderdaad geplakt is.
c).

Vaststellen of er postzegels op de brief aanwezig zijn.
Met behulp van beeldanalyse “zoekt” de software in de digitale informatie van de brief naar de
aanwezigheid van een of meerdere postzegels en slaat het resultaat op in het geheugen.

d).

Berekenen van het op de brief aanwezige port.
Een belangrijk onderdeel van de software van de nieuwe Sosma’s is een database met digitale
beelden van alle nog geldige Nederlandse postzegels, behalve de persoonlijke postzegels. Ook de
postzegels in de oude guldenwaarde worden in die database opgenomen! De software vergelijkt de
digitale beelden van de “gevonden” postzegel(s) met de database gegevens in de verwachting een
match te vinden. Als die er is, kan worden berekend hoeveel port er daadwerkelijk geplakt is.

e).

Beslissen of er “strafport” geheven moet worden.
De software “beslist” daarna ook of het geplakte tarief correct is of niet.
Zo ja, dan vervolgt de brief zijn weg verder naar de sorteermachine-klein. Zo niet, dat wordt er een
inkjet tekst op de brief gespoten. Hoe die tekst er precies uit gaat zien is nog onbekend,
waarschijnlijk “frankering gecontroleerd”. Let wel: nu niet via een label zoals bij de PIM, maar direct
op de brief gespoten. De brief wordt daarna uit de poststroom verwijderd en komt in een aparte
stapelaar van de Sosma terecht. Er moet immers nog een portkaart worden aangemaakt! Dat gebeurt
weer door een video-operator, net zoals bij de PIM.
Brief en portkaart worden tenslotte naar de geadresseerde gestuurd die verzocht wordt het ontbrekend port plus verwerkingskosten te betalen.

Kunt u zich nu voorstellen dat het automatisch controleren van het port op een brief een technisch
ingewikkelde zaak is? Vooral het automatisch “uitpluizen” welke postzegels op de brief aanwezig zijn is een
dermate complex proces dat het tot voor kort technisch niet mogelijk was binnen de zeer korte tijd waarin een
brief in de Sosma doorloopt.. Om het proces van zegelherkenning te “helpen” om tot een betrouwbaar resultaat
te komen, is de “sorteerhaak” door TNT Post in het leven geroepen.

Post & Techniek 04, mei 2011

4.

Automatische portocontrole met nieuwe Sosma's

Blad 14

De “sorteerhaak” geeft informatie over de tariefgroep.

De automatische herkenning van de op een brief aanwezige postzegel(s) is voor TNT post een nieuwe
technologie die in ons land nog niet eerder is toegepast. Men heeft er daarom voor gekozen om op zeker te
spelen en via drie methoden vast te stellen welke zegels aanwezig zijn op een brief.
A).

Beeldanalyse.

In onderdeel 3 is al uiteengezet dat de software uit het digitale beeld van de brief de postzegels “filtert” en
vergelijkt met de in een database opgeslagen postzegelbeelden.
B).

De kleur van de fosforescentie van de postzegel.

In hoofdstuk 1 en 2 zagen we al dat vrijwel elke Nederlandse postzegel voorzien is van een fosforescerend
kenmerk. Ter herinnering: als u een recente postzegel onder een ultra-violet lamp bekijkt, ziet u meestal twee
haaks op elkaar staande balken groengeel oplichten (afb. 16). Als u de December postzegels onder een UV
lamp bekijkt, ziet u dat de balken oranjegeel oplichten (afb. 20).
Hetzelfde gebeurt bij postzegels uit de velletjes “Weken van de kaart” die u gratis kreeg bij aankoop van een
aantal sets kaarten (afb. 21). Het aparte is dat sommige van die zegels beperkt geldig waren voor frankering.
Voor zo ver bekend werd er geen "strafport" geheven als u die zegels ook na het verlopen van de geldigheidsduur bleef plakken. Of bezit iemand van u een met port belast stuk met een dergelijke zegel??
De software van de nieuwe Soma’s herkent de kleur van de fosforescentie en “weet” dan dat het om een
“normale“ uitgifte gaat of om een Decemberzegel c.q. een anderszins speciale uitgifte. Alleen aan de
fosforescentie kleur is een postzegel echter niet eenduidig te herkennen. Het wordt als een extra hulpmiddel
ingezet bij de herkenning van de op de brief geplakte zegels.
C).

De sorteerhaak op de postzegel.

Met behulp van de “sorteerhaak” kan eenduidig onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende tariefgroepen. De sorteerhaak is een klein zwart winkelhaakje dat linksonder op de postzegel wordt aangebracht.
De zijden van het haakje hebben per tariefgroep een andere lengte.
De software bepaalt van elke zegel op de brief de lengte van beide zijden van het haakje en stelt zo vast om
welke tariefgroep het gaat en ook welke buitenlandse bestemming de brief heeft (afb. 28)
Afb. 28
De vijf sorteerhaak categoriën, te onderscheiden aan de lengte van de beide zijden
van de "winkelhaak":
* eerste tariefgroep Nederland
* tweede tariefgroep Nederland
* zegels met een vrelaagd tarief
* eerste tariefgroep Europa
* eerste tariefgroep Wereld
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Vooralsnog zijn er vijf categorieën (afb. 29 en 30):
1. Postzegels voor de eerste tariefgroep 0 – 20 gram, binnenlandse bestemming
2. Postzegels voor de tweede tariefgroep 20 - 50 gram, binnenlandse bestemming
3. Postzegels met een verlaagd tarief (de Decemberzegels)
4. Postzegels voor de eerste tariefgroep, bestemming Europa
5. Postzegels voor de eerste tariefgroep, bestemming Wereld
De combinatie van deze drie herkenningsmethoden voor de postzegels op een brief geeft voldoende zekerheid
voor een correcte beoordeling van het aanwezige portobedrag.
Een bijkomend voordeel (en een toekomstig doel!) van de sorteerhaak is dat de ondergefrankeerde
poststukken op basis van de gedetecteerde haken van elkaar op tariefgroep kunnen worden gescheiden. De
nieuwe Sosma krijgt er dus een speciale sorteerfunctie bij, vandaar de naam “sorteerhaak” (zie ook 5).

Afb. 29

Voorbeelden van postzegels met de nieuwe tariefaanduidingen "1" en "2" en de bijbehorende sorteerhaken.

Omdat er in december 2010 nog geen nieuwe Sosma's in gebruik waren, zijn de Decemberzegels 2010 niet
voorzien van een sorteerhaak (afb. 30a). In december 2011 zal dat wel het geval zijn. Maar...... er verschenen
ook z.g. persoonlijke decemberzegels met het motief "Snoopy". De persoonlijke decemberzegels hebben een
basis lay-out die identiek is aan de lay-out van de "normale" persoonlijke zegels die u bij TNT Post kunt
bestellen of die u zelf maakt via internet. Deze basis lay-out blijft ook in 2011 van kracht en daarom is er op
de persoonlijke decemberzegels 2010 wel een sorteerhaak aangebracht (afb. 30b)!

Afb. 30a Blok Decemberzegels 2010 met verlaagd tarief
zonder sorteerhaak.

Afb. 30b Blok persoonlijke Decemberzegels 2010 met
verlaagd tarief (motief Snoopy) met sorteerhaak.
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Opmerkelijk is dat er ook twee postwaardestukken zijn verschenen met een sorteerhaak in het zegelbeeld: een
briefkaart met tariefaanduiding "1" en een adreswijziging, ook met tariefaanduiding "1" (afb. 31). Dit soort
kaarten wordt vrijwel uitsluitend in het binnenland gebruikt en wordt dan niet bijgefrankeerd. Het tarief
"klopt" dus altijd! Waarom is er dan toch een sorteerhaak is aangebracht? Voor de uniformiteit?

Afb. 31

Briefkaart en adreswijzijging met tariefaanduiding "1" en bijbehorende sorteerhaak.

Het zal u ongetwijfeld opgevallen zijn dat de huidige Beatrix postzegels voor de eerste en de tweede
tariefgroep wel het cijfer "1" en "2" dragen maar dat er op die postzegels geen sorteerhaak aanwezig is. Bij
TNT Post had de esthetische commissie bezwaren over het aanbrengen van een sorteerhaak op de Beatrix
zegels. De haak zou een te grote inbreuk zijn op de lay-out (afb. 32).

Afb. 32

Beatrix postzegels met de tariefaanduidingen "1" en "2" maar zonder sorteerhaak.
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Nieuwe functies in de nieuwe Sosma's.

A).

Inkjet stempels.

Blad 17

In de huidige Sosma's worden stempels gebruikt die bestaan uit halfronde metalen plaatjes waarop het
datumstempeldeel en het stempelvlagdeel zijn aangebracht. Tijdens het stempelen draaien deze plaatjes langs
een stempelkussen en vervolgens over het poststuk. Er is dus contact tussen stempel en poststuk.
Het zal u ook wel opgevallen zijn dat de huidige machinestempels geregeld heel slechte afdrukken op de
poststukken achterlaten. Vaak zijn de stempels erg vaag door een tekort aan inkt of ze zijn "versmeerd" door
een teveel aan inkt of het ophopen van papiervezels in de groeven. Een en ander maakt het verzamelen van
moderne machinestempels niet populair! Ook al niet omdat er de laatste jaren een grote eentonigheid in de
vlaggen is waar te nemen: allerlei golflijnen of jaar in jaar uit dezelfde teksten (afb. 33).

Afb. 33

Voorbeelden van stempelvlaggen die de laatste jaren veelvuldig in machinestempels voorkomen, zowel in de
"stand-alone" stempelmachines met handmatige briefinvoer als in de Sosma's.

In de nieuwe Sosma's worden geen traditionele stempelkoppen meer aangebracht. De zegels worden
ontwaard door middel van een inkjet opdruk. Inkjet wil zeggen dat de inkt voor het stempel op de envelop
wordt gespoten. Het stempel vertoont bij vergroting een stipjes motief, elk inkt druppeltje is a.h.w. te zien.
Het voordeel van inkjet is dat er geen contact is tussen poststuk en stempel. De lineaire snelheid van de brieven
kan daardoor groter worden met als resultaat een grotere verwerkingscapaciteit in brieven per uur.
Verder biedt inkjet stempeling grote mogelijkheden om teksten en zelfs afbeeldingen in de stempelvlag op
te nemen. Hoe een en ander er in de nabije toekomst uit zal gaan zien is nog onduidelijk. Hopelijk is men bij
TNT Post in dit verband creatief. Het zou het verzamelen van stempels nieuw leven in kunnen blazen!
In het buitenland wordt inkjet stempeling al toegepast. In afbeelding 34 daarvan twee voorbeelden.

Afb. 34

Voorbeelden van buitenlandse inkjetstempeling
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Blad 18

Beeldopname van elk poststuk en opdruk van een identificatie index (IX).

Voor het automatisch sorteren in de sorteermachine-klein (SMK) wordt van elk poststuk een digitaal beeld
gemaakt. Speciale software gaat dan aan de slag om uit de digitale informatie de sorteerinformatie te halen
als postcode en huisnummer. Daartoe heeft de software ca 30 seconden de tijd. Dat is de tijd die het poststuk
nodig heeft om het wachtraject in de SMK af te leggen. Binnen die 30 seconden dient de sorteerinformatie
beschikbaar te zijn. Zo niet, dan wordt op de envelop een indentificatie index (IX) gespoten en wordt de brief
uit de poststroom verwijderd en tijdelijk in een bak opgeslagen. Na een melding op een beeldscherm wordt
de post in zo'n "wachtbak" opnieuw in de SMK ingevoerd en gesorteerd. Zo'n procedure van tijdelijke opslag
en herinvoer kost tijd en mankracht en dus geld. Om de hoeveelheid tijdelijke reject post te verminderen, zou
er meer tijd voor de software beschikbaar moeten zijn om de digitale informatie te interpreteren. Binnen de
SMK kan dat moeilijk omdat de lengte van het wachttraject bepaald wordt door de afmeting van de SMK. De
brieven doorlopen de SMK van voor naar achter en weer terug.
Om dit probleem op te lossen heeft men er voor gekozen om de beeldanalyse van de brief te verplaatsen naar
de nieuwe Sosma's. In de Sosma's komt een camerasysteem dat van alle poststukken een digitaal beeld maakt
en die informatie doorstuurt naar de SMK software. Nu is er veel meer tijd beschikbaar voor de beeldanalyse.
De brieven doorlopen immers eerst de Sosma, moeten dan van de Sosma naar de SMK getransporteerd worden
waar ze de SMK weer in zijn geheel doorlopen (inclusief het wachttraject) alvorens er een sorteer
indentificatie index (SIX)) op de brieven wordt aangebracht.
Maar nu speelt er een nieuw probleem: hoe weet de SMK software welke digitale informatie bij welke brief
hoort? Daartoe wordt in de Sosma's op elk poststuk een indentificatie index (IX) gespoten (afb. 35). De IX
is een soort digitale adressering van een brief. Bij invoer in de SMK, wordt eerst de IX gelezen en wordt uit
het computergeheugen van de SMK het bijbehorende eindresultaat van de beeldanalyse opgehaald en aan de
IX gekoppeld. Nu kunnen de SIX en de PRIC op de brief worden aangebracht en kan het stuk worden
gesorteerd. Het zal duidelijke zijn dat door deze nieuwe procedure de tussenopslag van niet op tijd herkende
poststukken in de SMK geheel zal verdwijnen.
Afb. 35
Links een brief met een identificatie index (IX) en onder de
IX in detail. Aangebracht in de sorteermachine-klein (SMK)
omdat de adresinformatie niet binnen 30 seconden beschikbaar was.
In de toekomst zal op elk poststuk dat een Sosma heeft doorlopen een IX worden aangebracht.

C).

Bepalen van het gewicht van een brief.

De nieuwe Sosma's worden uitgerust met een balans systeem waarmee dynamisch (dat wil zeggen zonder dat
de brief stilstaat) het gewicht kan worden bepaald. Met een dergelijk systeem is in de PortenInnenMachine
(PIM) in Nieuwegein al ervaring opgedaan. Het balanssysteem laat geen kenmerk achter op het poststuk.
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Blad 19

Kenmerk van de automatische portocontrole.

We zagen al dat de nieuwe Sosma's een systeem krijgen waarmee van elk poststuk kan worden nagegaan of
het geplakte tarief correct is of niet. Daartoe tracht de software d.m.v beeldanalyse uit het digitale beeld dat
van elke brief wordt gemaakt de bestemming van de brief (binnenland, Europa, Wereld) via het zegelbeeld
en de sorteerhaak te herkennen. Daaraan wordt de informatie over de fosforescentiekleur en over het gewicht
van het poststuk gevoegd en samen geeft deze informatie uitsluitsel over de aanwezige postzegels en de
bestemming en dus over het verschuldigde tarief. Indien het tarief correct is, vervolgt de brief gewoon zijn
weg door de Sosma en wordt na aanbrengen van een IX en na inkjet stempeling in een stapelaar gedeponeerd
en verder in de SMK gesorteerd.
Is het tarief niet correct, dat wordt het stuk op basis van de gevonden sorteerhaak in een aparte stapelaar
gedeponeerd. Op de envelop wordt dan een inkjet printtekst aangebracht waaruit blijkt dat de brief op port
gecontroleerd is. Bij de PortenInnenMachine (PIM) in Nieuwegein wordt op elk stuk dat de machine
doorloopt een speciale sticker aangebracht (afb. 36). Het valt te verwachten dat in de nieuwe Sosma's een tekst
als "FRANKERING GECONTROLEERD" op de brieven zal worden aangebracht, maar geen sticker!
Afb. 36
Sticker met tekst "FRANKERING GECONTROLEERD" die
op poststukken wordt aangebracht die de PortenInnenMachine
(PIM) in Nieuwegein hebben doorlopen.
Doel van deze sticker is om de TNT mederwerkers er tijdens de
verdere verwerking en tijdens de bezorging op te attenderen dat
er al een portocontrole heeft plaats gevonden.

In hoofdstuk 2 is uiteengezet dat er momenteel twee typen fosforescentie op postzegels worden toegepast:
groene fosforescentie met een detectie bij 530 nm en rode fosforescentie met een detectie bij 585 nm. TNT
Post overweegt een uitbreiding met twee nieuwe fosforescentiekleuren om zo twee nieuwe categorieën
postzegels te kunnen onderscheiden.
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Afb. 37 Op dit zichtbaar licht spectrum zijn de vier detectiegebieden die gebruikt kunnen worden in de nieuwe Sosma's
als kleine rechthoekjes weergegeven: blauw (500 nm) / groen (530 nm) / rood (585 nm) en magenta (650 nm).

In de nieuwe Sosma's zijn detectoren beschikbaar voor blauwe (500 nm) en magenta fosforescentie (650
nm)(afb. 37). Aan welk zegeltype deze twee fosforescenties worden toegewezen is vooralsnog onbekend.
Indien dit nieuwe systeem wordt toegepast, kunnen in de Sosma's op basis van de fosforescentiekleur en van
de sorteerhaak ondergefrankeerde poststukken met een grotere zekerheid in categorieën worden gesplitst, van
de poststroom afgezonderd worden en naar aparte stapelaars worden geleid.
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Blad 20

Proefmachine te Rotterdam.

Om de nieuwe technologie te testen, wordt in het sorteercentrum Rotterdam in de loop van 2011 een
proefmachine geïnstalleerd. Dan volgt er een proefperiode. TNT Post gaat tijdens de proefperiode ook gebruik
maken van verzamelaarspost. Over het hoe en wat en vooral het wanneer van dit experiment met verzamelaarspost leest u meer op blad 22. Geïnteresseerde verzamelaars raden wij nu al aan na te denken over
de in te zenden poststukken. Wat wilt u de machine laten testen? Hier enkele suggesties:
a).

De inkjet stempeling.
Gebruik hiervoor b.v. de gangbare Beatrixzegel van 44 cent. Deze zegel is neutraal van ontwerp en
de kleuren zijn niet te "hard" zodat een stempelafdruk goed leesbaar is.

b).

De identificatie index (IX).
Deze wordt (als het goed is) op alle ingezonden poststukken afgedrukt. Geheel zeker is dat niet omdat
de IX wordt opgespoten om het sorteerproces in de SMK te verbeteren. Het is nog onduidelijk wat
er met de verzamelaarspost gebeurt nadat ze door de proefmachine is verwerkt. Gaan de poststukken
b.v. nog naar de SMK's in het sorteercentrum Rotterdam of worden de brieven handmatig verwerkt?
Afwachten dus!

c).

De porto controle.
Dit is eigenlijk het meest interessante onderdeel van de proefmachine. Voor de portocontrole dient
de frankering automatisch te worden gecontroleerd door de software. Nu zijn er allerlei experimenten
mogelijk. Wat gebeurt er b.v. als er geen enkele zegel wordt geplakt / er een zegel zonder
fosforescentie word geplakt / er een mengfrankering wordt geplakt enz enz
Hier kunt u uw fantasie de vrije loop laten!!

7.

Blik in de toekomst

Met de aanschaf van de nieuwe Sosma's vanaf 2012 wordt het verzamelen van postmechanisatie stukken weer
een stuk interessanter! Zo zullen er nieuwe mechanisatiekenmerken op onze brieven verschijnen.
De oude Sosma's waren zo'n tien jaar oud, maar dat zijn de sorteermachines-klein en -groot inmiddels ook.
Het valt dan ook te verwachten dat ook die machines over niet al te lange tijd vervangen zullen worden. Daarbij
is het de vraag of de nieuwe generatie sorteermachines nog wel een streepjescode op de brieven zullen
afdrukken. In het buitenland zien we steeds meer een trend naar het gebruik van beeldanalyse tijdens het
sorteerproces. Daarbij wordt van de brief een digitaal beeld gemaakt en de software gaat op zoek naar de
bestemmingsinformatie (postcode / straatnaam / huisnummer / plaatsnaam). De gevonden informatie wordt
dan niet meer omgezet in een sorteercode die op de envelop wordt gespoten, maar wordt opgeslagen in een
centrale database waaruit alle andere sortercentra kunnen putten tijdens de tweede sortering (de sortering op
bestelloop).
De vraag is dan: hoe herkent de software tijdens de tweede sortering de brief? Wordt er tijdens de eerste
sortering toch een soort identificatiecode op de brieven aangebracht? Of kan de brief worden herkent aan zijn
vlekkenpatroon? Dat is een digitaal patroon dat de software maakt van alle geschreven of gedrukte teksten,
van eventuele opgeplakte stickers e.d. op de brief en van de frankering. Met zo'n vlekkenpatroon herkenning
wordt in het buitenland inmiddels al geëxperimenteerd.
Er wachten ons nog mooie verzameltijden! Zorg dat u er bij bent.
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Blad 21

Het laatste nieuws ...........

Op de valreep is er aanvullende informatie binnen gekomen over de nieuwe schift-opzet-stempelmachine die
in het sorteercentrum Rotterdam gaat proefdraaien. We willen u deze informatie uiteraard niet onthouden!
A).

Het machine type.

TNT Post heeft gekozen voor de culler-facer-canceller (CFC) type NS-10 IP van de firma NEC. Op de eerste
pagina van deze Post & Techniek ziet u een afbeelding van de machine. Enig Googlen leverde informatie over
de specificaties van de machine. Deze gegevens zijn te vinden in de bijlage. Deze info is te vinden op de
internet pagina: http://www.nec.com/global/solutions/postal/content/presort.html
De machine type aanduiding is "IP" , waarin "I" = image processing en "P" = phosphorescence detection
B).

Nieuwe functies: bepalen van de afmetingen.

Het blijkt dat de nieuwe Sosma ook de afmetingen van de te verwerken poststukken bepaalt. Een dergelijke
functie is ook al aanwezig in de PortenInnenMachine (PIM) te Nieuwegein.
Op zich zijn de afmetingen niet nodig voor het vaststellen of de frankering correct is. Met gaat de gegevens
gebruiken om de poststukken waarbij is vatsgesteld dat er te weinig port geplakt is te splitsen en naar vijf
afzonderlijke stapelaars van de Sosma te leiden. De stapelaar verdeling is als volgt:
*
alle ongefrankeerde stukken (dus zonder enige postzegel)
*
ondergefrankeerde stukken in de gewichtsklasse 0 - 20 gram
*
ondergefrankeerde stukken in de gewichtsklasse 20 - 50 gram
*
ondergefrankeerde stukken in de gewichtsklasse 50 - 100 gram
*
ondergefrankeerde stukken van een C4 formaat (= 235 x 330 mm, hier zijn de afmetingen nodig!)
Let ook op het verschil tussen ongefrankeerd en ondergefrankeerd!
C).

Nieuwe fosforescentie kleuren voor postzegels.

Momenteel worden er bij drukkerij Joh. Enschede testen uitgevoerd met chemische verbindingen die blauwe
en magenta fosforesceren. Of er daadwerkelijk postzegels komen met deze fosforescenties, is nog onbekend.
D).

Sorteren op buitenlandse bestemmingen.

In de nieuwe Sosma's worden poststukken met een buitenlandse bestemming gesplitst in stukken met
"prioriteit" (voorzien van het speciale prioriteit-label) en "standaard" (dus de langzamere post). Verder gaat
men ook nog sorteren op België, Groot-Brittannië, Duitsland, Engeland en Overige landen.
E).

Schema vervanging oude Sosma's

De vervanging van de oude Sosma's ziet er in de eerste fase als volgt uit: Zwolle 4 stuks, 's-Gravenhage 4
stuks, Amsterdam 3 stuks, Rotterdam 3 stuks, Nieuwegein 3 stuks en 's-Hertogenbosch 3 stuks. Er blijven
voorlopig dus nog een flink aantal oude Sosma's in bedrijf.
F).

De rol van de PIM in het geheel.

De PortenInnenMachine (PIM) in Nieuwegein blijft in bedriijf maar krijgt een veel bescheidener rol. In de
nieuwe Sosma's worden poststukken tot 100 gram op te weinig port gecontroleerd. De PIM gaat poststukken
zwaarder dan 100 gram verwerken. Ook post in plastic geseald gaat naar de PIM.
Het aanmaken en versturen van de portkaarten blijft ongewijzigd de taak van Cendris.
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Blad 22

NIEUWE SOSMA AANLEIDING VOOR TEST VOOR VERZAMELAARS
TNT Post neemt in het voorjaar van 2011 een nieuwe generatie Sosma’s in gebruik. Nieuw is dat deze Sosma
poststukken weegt en door herkenning van het zegelbeeld en de sorteerhaak de frankering herkent en
controleert. De testfase biedt verzamelaars de mogelijkheid om mee te testen.
Onderfrankering en inktjet stempeling
Doordat de Sosma de zegels met bijbehorende frankering herkent en controleert wordt onderfrankering
automatisch en in een vroeg stadium herkend. Bijzonder is tevens dat het stempel niet meer door een
contactstempel wordt geplaatst, maar door een inktjet stempeling er op wordt gebracht.
Interesse verzamelaars
Een groep gespecialiseerde verzamelaars, gegroepeerd in de vereniging Po & Po, volgt deze vernieuwing op
de voet. In een gesprek tussen een vertegenwoordiger van deze vereniging en Joop ten Dam van TNT Post,
Logistieke Strategie, kwam naar voren dat een aantal verzamelaars, aangesloten zijn bij deze vereniging,
interesse hebben om deel te nemen aan een test in de beginfase van deze nieuwe machine.
Aanbieden van testpost
Wilt u poststukken mee laten lopen in de test, dan kunt u deze in een voldoende gefrankeerde verzamelenveloppe
sturen naar TNT Post, ter attentie van Dhr. F. Sieben, Postbus 30250, 2500 GG Den Haag. De testpost zelf
dient eveneens gefrankeerd te zijn. Er mogen poststukken worden aangeboden die ondergefrankeerd zijn,
maar deze zullen worden belast met een naheffing.
De testpost volgt het traject van de normale poststroom. Deze post wordt, tijdens de testfase van de nieuwe
Sosma, in het normale postproces gebracht en via de normale sorteerslagen vervolgens bij de geadresseerden
afgeleverd.
TNT Post zal daarbij alles doen om te voorkomen dat de poststukken, die door de nieuwe machine zijn
gestempeld, ook normaal gestempeld worden. TNT Post kan dit, gezien het testtraject, echter niet garanderen.
De inzendtermijn voor het aanbieden van testpost sluit op 20 juni 2011. Post die na deze datum binnenkomt
wordt in een verzamelenveloppe retour afzender gestuurd.
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Weight: 2 g - 150 g
Aspect Ratio: 1.4 - 2.6
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Stacker Configuration

NS-10: The New Generation CFC
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The New Generation NEC CFC:
High Speed C4 Processing and
Revenue Protection

CFCR (Culler Facer Canceller with Revenue Protection)
330mm

• Letters and Flats – Up to C4 150g
• Revenue Protection

Up to C4 Size

• Modular and Expandable Design

235mm

138mm
88mm

NEC’s new CFCR NS-10 provides high speed, dynamic and accurate culling, facing and
cancellation of both letters and flats including items weighing up to 150g, in a complete revenue
protection environment.

• High Speed Processing
• Up to 320 Stackers
• Ergonomic Design
• Easy Maintenance
• User Friendly Interfaces

Acceptable Mail Size

Gentle Handling Culling Drum
Highly Accurate Revenue Protection

The culling drum mechanism is designed to minimize mail piece damage to items

The combination of an Indicia Detection System and Mail

tipped from bags. A paddle wheel has been included to act as a baffle minimizing

Mail Piece
Characteristic
Recognition

Piece Characteristic Recognition in conjunction with
OCR* enables automatic identification of underpaid mail
items. The Machine Control System compares the mail

Weight
Dimension

piece attribute with the parameters in the value table. In
case that total postage value of mail piece is lower than
the valid value, the mail piece is identified as underpaid

Indicia
Detection
Postage
Value

OCR
(Option)

the distance any mail item can fall.

Country
Sender / Receiver

Value Table

and sorted into the relevant stacker.

Machine Control System

* Optional Function

Result
Advanced Indicia Detection System

Easy Handling and Ergonomic Design
The operational areas (e.g. Feeder, Stackers etc.) have been designed by
Ergonomic simulation software to optimize the operator’s working positions.
Maintenance functions have also been considered to ensure easy access to all
machine components.

Detects and interprets all required cancellation marks and indicia with the ability to
store and recall up to 5,000 stamps and pre-printed impression images which can
be centrally managed and distributed using the software supplied.

Flexible Configuration and Shape
Both Single tier and double tier stacker configurations are available. U-shape and
I-shape stacker configurations are also available depending on floor layout and
space available in the sorting centre.

Mail Piece Characteristic Recognition
Mail piece characteristics are recognized by advanced image processors and used
to accurately measure the mail piece dimensions as well as to eliminate
non-machinable items. The measuring devices can determine thickness to within
1mm and size to within 2mm. The weighing module can weigh items being
processed to within 1g.

Printers
The mail items are cancelled by a Cancelling Ink Jet Printer with the ability to
provide a cancellation mark to a mail item depending on its characteristics.
Various cancellation marks can be stored, selected and printed to facilitate
advertising and direct customer messaging. If required an Ink Jet Barcode Printer
including 2D Data Matrix barcodes can be equipped on the NS-10.
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