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Wat u beslist moet weten

Deze bijlage is een aanvulling bij de handleiding voor 
het PostBase frankeersysteem. 

Dit document beschrijft uitsluitend de landspecifieke 
bijzonderheden bij het gebruik van het PostBase 
frankeersysteem. U vindt hieronder meer informatie 

– over het frankeermenu
– over de frankeerafdruk voor de verzending
– over mogelijke uitrustingsvarianten van het 

frankeersysteem 
– over de klantenservice in Nederland

Overige documenten De Installatiehandleiding (vouwblad) en de handlei-
ding “Eerste stappen”, die u samen met het frankeer-
systeem heeft ontvangen, bevatten alle belangrijke 
informatie voor het opstellen, in gebruik nemen en de 
bedieningswijze van het PostBase frankeersysteem. 

In de Handleiding PostBase (referentiehandboek) 
vindt u een complete beschrijving van het frankeer-
systeem en van alle optionele extra componenten. 
Het referentiehandboek is momenteel beschikbaar in 
het Engels, het Duits en het Frans. 

Fundamentele informatie over de omgang met de 
pc-software voor PostBase vindt u in het gebruikers-
handboek NavigatorBasic / NavigatorPlus. 

Neem in ieder geval de aanwijzingen in acht betreffende 
het gebruik en de veiligheidsaanwijzingen in de 
handleiding PostBase. 
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1 Het frankeermenu 

Het frankeermenu verschijnt na het inschakelen en een geslaagde doorlopen 
startprocedure. Afhankelijk van de instellingen dient u een gebruiker te selecteren en 
de PIN-code voor toegangsbevoegdheid in te voeren. 

* Beschikbaarheid afhankelijk van de PostBase-variant / uitrusting. 

Differentiële weging 
in- / uitschakelen * 
(In het voorbeeld: 
Differentiële weging is UIT) 

Informatiegebied: 
– Datum in de frankeerafdruk 
– Overige weergaven

Reclame / tekstbericht (sms)  

Verzendgegevens 

Frankeerwaarde 

Gewicht 

Actueel geheugen

Reclame / tekstbericht (sms)  

Menu openen, toegang tot 
– Speciale functies
– Beheerfuncties 
– Systeeminstellingen 
– Servicefuncties 

Productmenu 
openen 

Geheugen selecteren 

Venster voor etiketdruk-
functie / automatische 
toevoer openen *

Actuele kostenplaats * 

Overige geheugens * 
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2 De frankeerafdruk 

Het instellen van de frankeerafdruk staat in de Quick Reference Card beschreven. 

PortowaardeToegevoegde tekst Reclamestempel 
(Logo)

Datum

Tweedimensionale 
barcode  

Serienummer 

Retouradres
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3 Nulfrankering (nulafdruk)  

Aan de hand van een nulfrankering kunt u de 
instellingen voor het frankeren en de druk-
kwaliteit controleren.  

Nulfrankeringen mag u in geen geval bij 
PostNL inleveren. 

Nulfrankeringen worden in de postregisters 
geregistreerd.

Frankeerafdruk instellen 

• In het frankeermenu PRODUCT selecteren. 

• OVERIG kiezen.

• OVERIG* kiezen.

• OVERIG** kiezen.

PostBase opent het venster voor het 
invoeren van de frankeerwaarde.

• “0” invoeren en met OK bevestigen.

• De getoonde productinstelling met OK 
bevestigen.

PostBase keert terug naar het frankeermenu. 
De frankeerwaarde “€ 0,00” is ingesteld.

• De verdere instellingen voor de frankeer-
afdruk (reclamestempel, tekstbericht enz.) 
instellen.
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Nulfrankering afdrukken.

• Een lege envelop op de aanlegplaat 
plaatsen.

Of

• De label afdruk starten.

Of

• Een lege envelop (of een briefkaart) in de 
automatische doorvoer- en sluitunit 
plaatsen.
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4 Frankeerwaarde handmatig invoeren 

Er kunnen uitzonderingsgevallen optreden, waarvoor de PostBase de vereiste 
verzendgegevens niet aanbiedt en daarom geen frankeerwaarde kan berekenen. 
Voor dergelijke gevallen heeft u de mogelijkheid de frankeerwaarde handmatig in te 
voeren.

Frankeerwaarde handmatig invoeren

• In het frankeermenu PRODUCT selecteren. 

• OVERIG kiezen.

• OVERIG* kiezen.

• OVERIG** kiezen.

PostBase opent het venster voor het 
invoeren van de frankeerwaarde.

• De gewenste frankeerwaarde invoeren en 
met OK bevestigen.

• De getoonde productinstelling met OK 
bevestigen.

PostBase keert terug naar het frankeermenu. 
De frankeerwaarde is ingesteld.
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5 Alleen datum en reclamestempel afdrukken 

Met de speciale functie “Alleen datum en reclame” kunt u de reclamestempels 
(reclame en tekstberichten) en de datum afdrukken.

• Het MENU openen.

• SPECIALE FUNCTIES kiezen.

• ALLEEN DATUM EN RECLAME kiezen.

PostBase opent het instellingsmenu voor de 
functie “Alleen datum en reclame”.

De reclamestempel-schakelknop linksboven 
toont het drukbeeld voor deze speciale 
functie. U kunt met de schakelknop een 
reclame of een tekstbericht (sms) toewijzen. 
De schakelknop rechtsboven toont de 
ingestelde datum.

Reclamestempel instellen

• De reclamestempel-schakelknop 
aantikken.

PostBase opent de selectielijst met alle 
beschikbare reclamestempels.

• De gewenste reclamestempel aantikken. 

PostBase keert terug in het instellingsmenu 
“Alleen datum en reclame”. De reclamestem-
pel-schakelknop toont de geselecteerde 
afdruk. 

Datum instellen

• De datum-schakelknop aantikken.

PostBase opent het venster voor het instellen 
van de datum.

• De gewenste datum instellen.

• Met OPSLAAN bevestigen.

Reclamestempel instellen
Reclame / tekstbericht

Datum instellen
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PostBase keert terug in het instellingsmenu 
“Alleen datum en reclame”. De datum-
schakelknop toont de ingestelde datum. 

Datum en reclame afdrukken

Wanneer de beide schakelknoppen de 
gewenste instellingen tonen: 

• Met VERDER bevestigen. 

U kunt het afdrukken nu starten. 

• Een envelop / een briefkaart op de 
aanlegplaat plaatsen.

Of

• De label afdruk starten.

Of

• De automatische doorvoer- en sluitunit 
gebruiken.

De speciale functie “Alleen datum en 
reclame” heeft een zelfstandige telfunctie. 
Het aantal afdrukken toont de PostBase 
rechtsboven in het display. Bij het verlaten 
van de functie “Alleen datum en reclame” 
wordt de teller teruggezet op “0”.  

Teller
| NLD |
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6 Verklarende woordenlijst 

FP portaal Met behulp van een pc of laptop vindt u op het 
FP portaal alles wat u nodig heeft voor uw PostBase 
frankeersysteem en de shop voor toebehoren en 
verbruiksmateriaal. 

Frankeerafdruk Frankeren van de poststukken voor transport door 
PostNL. 

Bij het frankeren print de PostBase de frankeerwaarde, 
de datum, het inschrijvingsnummer, het logo van 
PostNL en een tweedimensionale barcode met 
retouradres op de envelop. 

Bovendien kunnen een reclamestempel en een tekstbe-
richt (toegevoegde tekst) mee worden geprint. 

Etiketten Zelfklevende speciale etiketten die u frankeert en op uw 
zending kunt plakken. Vereist voor grote, zware en dikke 
zendingen alsook voor materiaal dat voor de inktstraal-
druk ongeschikt is.

Nulafdruk 
(Nulfrankering) 

Frankering met porto „€ 0,00”. De afdruk NUL links 
naast de tweedimensionale barcode kenmerkt de 
nulafdruk als ongeldige frankeerafdruk.

Hiermee kunt u de instellingen voor de frankeerafdruk 
(bijv. reclamestempel, toegevoegde tekst) en de afdruk-
kwaliteit controleren. 
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Navigator / 
NavigatorBasic 

Navigator is een gebruiksvriendelijke pc-applicatie voor 
het inrichten, bedienen en onderhouden van het 
PostBase frankeersysteem. 

Navigator zorgt ervoor dat u het frankeersysteem heel 
eenvoudig en comfortabel direct vanaf uw pc kunt 
bedienen. 

Naast het bedieningscomfort biedt navigator ook uitge-
breide functies aan. U kunt in de navigator onder meer 
tekstberichten invoeren / wijzigen en vaak gebruikte 
postproducten als snelkeuze opslaan. 

NavigatorPlus NavigatorPlus biedt u naast de complete functies van 
NavigatorBasic comfortabele extra beheer- en berichts-
functies.

PIN code Personal Identification Number. 
Het PostBase frankeersysteem kan met behulp van een 
PIN code worden beschermd tegen gebruik door onbe-
voegden. 

Tweedimensionale
barcode 
(2d barcode) 

De machinaal leesbare tweedimensionale barcode 
bevat informatie over de zending en de frankeerma-
chine.

Speciale veiligheidskenmerken bieden bescherming 
tegen vervalste frankeerafdrukken.
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7 PostBase – Varianten / Uitrusting 

Technische wijzigingen voorbehouden. 
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8 Veiligheidsmodule (PSD) 

De in uw PostBase frankeermachine gebruikte veiligheidsmodule (PSD) is in 
overeenstemming met de eisen van de PostNL volgens een internationaal geldige 
procedure toegelaten. Om aan deze standaard te voldoen, moeten de 
cryptografische sleutels die in de PSD worden toegepast na een vastgelegde periode 
worden geactualiseerd/vervangen. Zorg ervoor dat, ook wanneer de 
frankeermachine niet wordt gebruikt, minstens eenmaal per jaar contact met het 
TeleDataCenter (TDC) tot stand wordt gebracht (bijv. frankeertegoed laden met het 
bedrag "0" uitvoeren). Anders bestaat het gevaar dat de veiligheidsmodule 
automatisch wordt gedeactiveerd. Alvorens u de frankeermachine opnieuw in 
werking kunt stellen zal de PSD (tegen betaling) vervangen moeten worden. 
| NLD |
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9 Garantie 

Al onze machines zijn onderworpen aan een strenge kwaliteitscontrole. Mocht er 
desondanks toch een garantieclaim optreden, verzoeken wij u om direct contact op 
te nemen met onze service afdeling. In verband met een eventuele garantieclaim 
adviseren wij u om het verpakkingsmateriaal van uw machine altijd goed te bewaren. 

De garantieperiode bedraagt voor nieuwe machines maximaal 42.400 afdrukken of 
12 maanden.

Hiervan uitgesloten zijn de volgende aan slijtage onderhevige onderdelen:

Voor de frankeermachine

510052341900 Borstel

580052311300 Inktopvanger

510052343900 Vlies

510052310400 Spons

580052308900 RDS-module

Voor de automatische doorvoer- en sluitunit

510052120300 Intrekvinger

580052111400 Zwaard met borstel

580052104300 Sponshouder met spons 
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10 Trefwoordenregister 

A
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B
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C
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F
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H
Handleiding
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I
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K
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M
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N
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P
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T
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U
Uitrusting

optie 13
standaard 13

V
Veiligheidsaanwijzingen 2
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11 Technische dienst  

 

Fabrikant: Francotyp-Postalia GmbH  
Birkenwerder 

Importeur / leverancier: FP-Ruys
Koraalrood 37
2718 SB  Zoetermeer

e-mail:
internet:

info@fp-ruys.nl
www.fp-ruys.nl

Customer Support: FP-Ruys 

tel:
fax: 
e-mail:
internet: 

0900-370 78 97
088-789 71 97
service@fp-ruys.nl
www.fp-ruys.nl/helpdesk

Benodigdheden: FP-Ruys 

Eenvoudig en snel te bestellen op
www.fp-ruys.nl/webshop

Correspondentieadres: FP-Ruys
Postbus 7235
2701 AE  Zoetermeer

Service PostNL NetSet: 088 - 868 68 68 
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