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Installatie 
Om gebruik te kunnen maken van de MyPost ( voorheen Mailcenter) module dient deze op de PC te worden 
geïnstalleerd.  

 

Vereisten 

Werkende Xiris versie (geen Xiris light) 
Bestand: ExporterenPS.exe 
Juiste invulling van diverse tabellen. Zie alinea “Instellen”. 
 

Installatie 

Plaats het bestand ExporterenPS.exe in de map “C:\Program 
files\Ruys\Xiris”.  
Start daar het programma. (Dubbelklikken). 
Het volgende scherm geeft dan aan dat de installatie geslaagd 
is. In Xiris is dan een nieuwe optie (MyPost) beschikbaar in het 
menu “Bestand, Exporteren”. 

 

   
Instellen 
TNT post verwacht een XML bestand wat voldoet aan specifieke eisen. “Tabel 1” toont welke Xiris tabellen 
hiervoor vooraf ingevuld moeten worden en wat en waar dat binnen Xiris ingevuld moet worden. De tabellen 
zijn te wijzigen in “Onderhoud – tabellen”. 
Tabel 2 toont extra velden die afhankelijk van klantspecifieke contracten ingevuld kunnen worden.  

 
 
Tabel 1. Verplichte invoervelden 

Xiris tabel Veldnaam 
Naam bij “nieuwe 

invoer” of “wijzigen” 
XML-tag Inhoud 

Klantgegevens Debnummer Betaler nummer client-id-payer Klantnr van de “betaler” waaronder deze 
klant bekent is bij TNTpost. 

Klantgegevens Debiteuren Debiteuren nummer client_id_provider Klantnr van de “aanbieder” bijv. 
postkamer. Staat op facturen.  

Gebruiker Naam in e-

Postform 

Code MyPost user-id TNT Inlognaam van gebruiker die inlogt 
op de TNT- MyPost site. Let op 
hoofdletter gevoeligheid. 

Tarieven Productcode Product nr BTW product-id TNT product codes. 

Partijsoorten Frankeer 

wijze 

Frankeerwijze (MyPost) franking PZ_2 = Postzegels 
PZ_4 =  Pakketzegels 
FM_5 =  Frankeermachine 
PB_7 =  Port betaald 
FR_15 = Franco 
PB_22 = PB toegevoegd 

  

Omdat contracten zeer kunnen verschillen is het handig om d.m.v. handmatige invoeren op TNT’s MyPost 
site uit te zoeken welke gegevens, zoals product-, contract- en positienummers, voor u mogelijk zijn. Deze 
gegevens kunnen dan in Xiris ingevoerd worden. 
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Tabel 2. Product afhankelijke velden 

Xiris tabel Veldnaam 

Naam bij “nieuwe 

invoer” of 

“wijzigen” 
XML-tag Inhoud 

Klantgegevens Client-defined-

set-id 

Klant veld Client-defined-

set-id 

Overheidsinstellingen vullen 

hier “Referentienummer” in. 

Klantgegevens Client-Defined-

Set 

Waarde klant veld Client-defined-

set 

Overheidsinstellingen voeren 

hier het ref.nr in. 

Tarieven Contract Contract nummer contract-nr Contractnr voor klantspecifiek product. 

Tarieven Positie Positie nummer Position-nr Regelnummer van bovengenoemd 

contract 

Tarieven Landcode Land country 2 letterige ISO-landcode voor 

producten naar buitenland of, 

Tarieven Zone Zone zone Per product verschillende zones 

mogelijk.  

Geen, bij ingevoerde landcode. 

Gebruik 
De MyPost module wordt gebruikt om een export bestand te maken dat geschikt is om te kunnen importeren 
op de MyPost site van TNT. Start de module binnen Xiris via “Bestand – Exporteren – MyPost” of type Ctrl-P 
in het hoofdmenu. 
Zodra deze module gestart wordt verschijnt het 
scherm “Aanbiedingen exporteren naar 
MyPost”, indien er minimaal 1 partij 
“Aanbiedingen” klaar staat. 
 
Per aanbieding kan er een export bestand 
gemaakt worden.  
Selecteer hiervoor een aanbieding en klik op 
“Exporteren”. Het bestand kan dan opgeslagen 
worden met een bestandsnaam en locatie naar 
keuze. 
 
Hierna dient op de TNT MyPost site het 
aangemaakte bestand geïmporteerd te worden. 
 
 
 
 
 
 
Noot 
- Er kunnen geen orders in het MyPost bestand worden opgenomen aangaande Pakketten/Aangetekende 

stukken. 
- Er worden geen kostenplaatsgegevens meegestuurd in het export bestand. 

 

 


