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5.2.1 Portowaarde 

De portowaarde berekent de ultimail aan de hand van de gekozen verzendgegevens 
en het aangeduide gewicht. Het instellen van de vereiste gegevens voor de portobe-
rekening is in de volgende hoofdstukken uitvoerig beschreven. 

In het frankeermenu en het verzendingwijzemenu verschijnt slechts een 
portowaarde, als

– alle voor de portoberekening vereiste verzendgegevens zijn geselecteerd
– het aangeduide gewicht groter is dan 0 gram en
– een kostenplaats is ingesteld/een toegangskaart (MASTER/USER) is ingestoken.

5.2.1.1 Verkort kiezen gebruiken    

De als snelkeuze opgeslagen instellingen (verzendgegevens, gewicht, portowaarde) 
roept u steeds in het frankeermenu op. De beschikbare snelkiesfuncties (in de basi-
suitrusting maximum 4, aan een ultimail met ingebouwde weegschaal tot max. 20) 
ziet u in het menu VERKORT KIEZEN. Voor het opslaan, wijzigen of wissen van snel-
kiesfuncties leest u hoofdstuk 10 op pagina 73.   

• In het frankeermenu op de toets 
drukken naast VERKORT KIEZEN. 

Het menu VERKORT KIEZEN biedt alle 
toegewezen snelkiesgeheugens ter 
keuze aan. 

In de lijst van de snelkiesfuncties ziet u 
– het nummer van de snelkeuze
– de opgeslagen toewijzing in verkorte 

vorm of  de naam van de snelkeuze.

Indien meer dan 8 snelkiesfuncties zijn 
opgeslagen, kunt u met de pijltjestoetsen 
in de lijst bladeren. 
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Een snelkeuzefunctie gebruiken 

• In het menu VERKORT KIEZEN op de 
toets drukken naast de gewenste snel-
keuze. 

De ultimail vraagt nu of u het opgeslagen 
gewicht wilt overnemen: 

• Met JA het opgeslagen gewicht 
instellen. 

of 

• Met NEEN het actuele gewicht 
behouden. 

Indien het actuele gewicht = 0 gram, 
wordt deze vraag niet gesteld. Het opge-
slagen gewicht wordt ingesteld. 

De ultimail keert terug naar het frankeer-
menu en stelt de opgeslagen gegevens 
in. Aan de hand van de verzendgegevens 
en van het aangeduide gewicht berekent 
de ultimail de portowaarde. 

Achter VERKORT KIEZEN verschijnt het 
nummer van de ingestelde snelkeuze.

Ingestelde snelkeuze
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Snelkiesgeheugen – uitvoerige 
productbeschrijving weergeven 

U kunt voor ieder snelkiesgeheugen de 
toewijzing in uitvoerige vorm doen weer-
geven: 

• In het menu VERKORT KIEZEN 
minstens 3 seconden op de toets druk-
ken naast de gewenste snelkeuze. 

Om het aangeduide verkort kiezen toe te 
passen: 
• Met de Enter-toets  bevestigen.

Om terug te keren naar het menu 
VERKORT KIEZEN: 
• Met de toets  de weergave beëin-

digen.

Snelkeuzelijst printen  

• In het menu VERKORT KIEZEN op de 
toets  drukken.

• Een lege envelop/een kaart invoeren.

• Indien nodig, verdere enveloppen/
kaarten invoeren.

of 

• Met de toets  de lijst op een etiket 
printen (alleen systemen met strokenautomaat).

U kunt de snelkeuze ook rechtstreeks in het frankeermenu oproepen: 

• In het frankeermenu het snelkiesnum-
mer intypen. 

• Met de toets naast VERKORT KIEZEN 
bevestigen. 




