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9 Porto laden – NetSet™2      

9.1 Aanwijzingen voor de Teleset-procedure

NetSet™ is het laden van de gewenste portoreserve (frankeertegoed) met modem. 
Om porto bij te laden roept u met de Ultimail het Teleset Data Center (TDC) op en 
roept u het gewenste bedrag af. De afrekening geschiedt volgens uw contract met de 
TNT Post.  

Met de nieuwe NetSet™2-procedure lopen bij elke verbinding met het Teleset-
gegevenscentrum (TDC) bovendien een rij van controle- en actualiseringsroutines af. 
Op deze wijze ontvangt uw Ultimail bijv. tijdig vóór het van kracht worden van een 
tariefaanpassing van de TNT Post de nieuwe portotabel.
Toelaatbare laadbedragen

Toelaatbaar zijn bedragen in stappen van 1 euro. Het minimumbedrag is 50 euro. 
Het maximumbedrag werd overeengekomen met een contract tussen de klant en 
TNT Post. Denk eraan dat het toelaatbare maximumbedrag afhankelijk is van de 
portoreserve die in uw Ultimail nog aanwezig is. Tijdens het bijladen mag de boven-
grens van 99.999,99 euro voor de portoreserve (restbedrag – register R1) niet 
worden overschreden. 

Regelmatig contact met het Teleset Data Center  

TNT Post verlangt om veiligheidsredenen, dat de Ultimail regelmatig contact heeft 
met het Teleset Data Center. Het Teleset Data Center controleert hierbij de registers 
en andere waarden. Zodra de melding „Waarschuwing! Voer binnenkort TELESET 
uit…” verschijnt, is het tijd voor een verbinding met het Teleset Data Center. Hiervoor 
dient u zoals gewoonlijk porto te laden. Als u geen porto nodig heeft, voert u eenvou-
dig een laadproces uit met het bedrag „0”.

Indien u niet binnen een redelijke tijdspanne op de melding reageert, blokkeert de 
Ultimail belangrijke functies totdat tot er een verbinding met het Teleset Data Center 
tot stand is gekomen (melding „Frankeren niet mogelijk: laden van porto te lang 
geleden! …”).

Met uw vragen kunt u terecht bij TNT-NetSet™ service. 
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9.2 Porto laden

• De Ultimail moet voor de duur van het 
laadproces aangesloten zijn op de tele-
foonlijn. Zorg ervoor, dat de parame-
ters voor het modem juist zijn ingesteld 
(zie hoofdstuk 13.13 op pagina 111). 

• Met de toets  het menu TELESET-
SELECTIE openen. 

• TELESET LADEN selecteren.

Volg nu eenvoudig de aanwijzingen op de 
display: 
• Het getoonde laadbedrag behouden of 
met een nieuw bedrag overschrijven.

• Met DOORGAAN de porto-oproep 
starten.

Na de veiligheidshalve gestelde weer-
vraag brengt de Ultimail de verbinding 
met het Teleset Data Center tot stand. 
Meldingen op de display verstrekken 
informatie over de status (verbindingsop-
bouw…). 

Aan het einde van de laadproces duidt de 
Ultimail het nieuwe restbedrag aan.

• Met DOORGAAN het Teleset proces 
afsluiten. 
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Boekingsbericht tonen / afdrukken

In het menu TELESETSELECTIE kunt u 
een boekingsbericht van het laatste laad-
proces doen weergeven en op een lege 
envelop of een etiket afdrukken.  

• Met de toets  het menu TELESET-
SELECTIE openen. 

• BOEKINGSBERICHT LAATSTE 
LAADPROCES selecteren.

TELESETSELECTIE

BOEKINGSBERICHT 
LAATSTE LAADPROCES
De Ultimail verstrekt informatie over het 
laatste laadproces.

• Op de toets  drukken.

• Een lege envelop / een kaart 
aanleggen.

De Ultimail print het boekingsbericht.

Of 

• Met de toets  het boekingsbericht 
op een etiket afdrukken.
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