
1. Controleer de inhoud van de verpakking

Document  
“Installatie handleiding”

Communicatie kabel USB-Serieel adapter met 
mini-CD.

2. Installeer de MailCredit software op uw PC

Ga naar www.mailcredit.nl 1. 

Klik op “Download MailCredit” 2. 

Beveiligingswaarschuwing: “Wilt u dit bestand uitvoeren of opslaan? 3. 
Kies “Uitvoeren” 

Beveiligingswaarschuwing: “Kan de uitgever niet bevestigen. Weet u zeker...” 4. 
Kies “Uitvoeren” 
 
Werkt u met Internet Explorer 9, dan krijgt u een extra beveilingsvraag:  
“mailcredit.exe wordt niet vaak gedownload en is mogelijk schadelijk voor uw computer” 
Kies “Acties”. 
Kies in het volgende scherm: “Meer opties”  --> “Toch uitvoeren”. 
Alle verdere meldingen met “Ja” bevestigen. 

Selecteer de gewenste taal. 5. 
Kies “English” 

Volg verder de “Installation Wizard”6. 

 

Met Mailcredit kunt u uw frankeermachine verbinden aan een PC en daarmee via het internet een verbinding maken 
met het TeleDataCentrum (TDC). Deze snelle online verbinding vervangt het analoge modem van de frankeer- 
machine.

De mailcredit software en de uitgebreide handleiding (PDF) zijn beschikbaar op onze website www.mailcredit.nl.  
Met deze Installatie handleiding kunt u de software installeren en uw frankeermachine koppelen aan de PC.
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3. Sluit de communicatie kabel aan op de Ultimail

Zorg dat de Ultimail frankeermachine UIT staat.1. 

Verwijder de telefoonkabel (indien aangesloten) uit de  2. 
achterzijde van uw Ultimail.

Plaats een kant van de communicatiekabel in de 9 polige connector aan de achterzijde  3. 
van de Ultimail. 

4. Heeft uw PC een vrije 
    seriele poort?

Sluit de andere kant van de 1. 
communicatiekabel hierop 
aan. 

Ga door met stap 6.2. 
 

5. Geen vrije seriele poort?  
Installeer dan eerst de driver voor de USB-
Serieel Adapter

Haal de mini-CD uit de blisterverpakking van de 1. 
USB-Serieel Adapter. 

Plaats de mini-CD in uw PC. 2. 

Selecteer de map die overeenkomt met uw  3. 
besturingssysteem. 

Dubbelklik op de driver, de installatie begint. 4. 
Alle meldingen met “Ja” beantwoorden. 

Herstart u de PC5.  nadat de installatie is voltooid. 

Steek de USB-Serieel Adapter op de platte stekker 6. 
van de communicatie kabel en steek deze combi-
natie in een USB poort van de PC. 
 
Let op: Gebruik steeds 
dezelfde USB poort op de PC. 



7. De Ultimail instellen op “Infoprint” voor het gebruik van Mailcredit 
 
 
 
 
 

8. De verbinding voor Mailcredit instellen 
 
 
 
 

Druk op de toets SetUp.1. 

Kies: 2. 
SYSTEEM INSTELLINGEN > OVERIGE > OVERIGE > OVERIGE > 
OVERIGE > INFOPRINT VRIJGEVEN

Voer de 6 cijferige pincode in. (U heeft deze van FP-Ruys ontvangen).3. 

Bevestig met DOORGAAN4. 

Bevestig het bericht in het venster met de ENTER knop. 5. 

Druk op de toets SetUp.1. 

Kies: SYSTEEM INSTELLINGEN > MODEM > MODEM TYPE 2. 
De instelling veranderen van “modem type intern” naar “extern” 
door nogmaals op MODEM TYPE te drukken.

Kies: DOORGAAN3. 

Kies: VERANDER PINCODE4. 

Voer een willekeurige pincode in van 4 tot 8 cijfers. 5. 
Bijvoorbeeld: 1234. Onthoud deze code goed.

Kies: OPSLAAN6. 

De Ultimail toont: MODEMCONFIGURATIE OPGESLAGEN.7. 

Kies: DOORGAAN om de modemconfiguratie af te sluiten.8. 

Meer informatie vind u in de volledige handleiding MailCredit in de bijlage Ultimail. Zie www.mailcredit.nl.

Meer informatie vind u in de volledige handleiding MailCredit in de bijlage Ultimail. Zie www.mailcredit.nl.

6. Plaats de Mastercard en zet de Ultimail aan.

Plaats de Mastercard in de Ultimail.1. 

Zet de Ultimail aan.2. 

Wacht tot de Ultimail volledig is opgestart 3. 
en ga dan pas verder met stap 7.



10. Maak een verbinding met het TeleDataCenter (TDC)

 
Tijdens het proces geeft de PC de volgende meldingen:

Voor meer informatie verwijzen wij naar de uitgebreide handleiding van Mailcredit  
op www.mailcredit.nl en naar de handleiding van de frankeermachine. 
Voor telefonische assistentie belt u: 0900-3707897 (30 cent/minuut)

Druk op de toets $.1. 

Kies: TELESET LADEN2. 

Voer het te laden bedrag in. ( € 0 of een bedrag vanaf € 50 )3. 

Kies: DOORGAAN4. 

Volg de aanwijzingen op het display.5. 

Na het laadproces toont de Ultimail het nieuwe laadbedrag.6. 

Kies: DOORGAAN om het Teleset proces af te sluiten. 7. 

Meer informatie vind u in de volledige handleiding Ultimail hoofdstuk “Porto laden”.  
Zie www.fp-ruys.nl/support

9. Start het programma MailCredit.

Dubbelklik op het icoon op het  1. 
bureaublad van de PC. 
 
 

U ziet het opstartscherm van MailCredit. 2. 
 

Daarna wordt het programma op de achtergrond actief,  3. 
u ziet dit aan het icoontje in het systeemvak op de  
taakbalk van de PC. 
 
 
 

Vanuit het icoontje verschijnt de melding: “Connected”4. 

Icoontje niet zichtbaar?
Klik dan op het driehoekje.

15:24

Connected
connected to Ultimail FR901540 on COM10

x

15:24

Starting data transfer
Ultimail FR901540 on COM10

x

15:24

Data transfer complete
Ultimail FR901540 on COM10

x


