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IJ 80-110 Portoopdateringen d. 01.01.2018. 

Portoopdateringen vil i lighed med de senere år, automatisk blive indlæst i deres maskine. De behøver derfor 

intet at foretage dem, medmindre de bruger Afleveringsattest, Rekommanderet post, eller Postforkyndelse. 

Hvis de bruger en eller flere af disse ydelser, skal de redigere frankeringsmaskinens respektive jobs, inden de 

første gang skal bruge jobbet, efter nedenstående vejledning. 

Det er altid brugernes ansvar at kontrollerer frankeringsmaskinen stempler den rigtige porto på brevet.  

Redigering af bestående Jobs i IJ 80-110: 

For at opdatere et bestående job skal der først oprettes en portotakst. Der er magen til det job man ønsker at 

have efter opdateringen. Følg nedenstående vejledning. 

Oprettelse af portotakst: 

1. Tast på login tast 9430 og ok. Tast på det felt hvor der står portotakst. 

2. Med piletasterne flyttes markøren til den tarif (portotakst) der skal oprettes. Brug Tarif 7 for alt omkring 
Q breve, Tarif 8 for alt omkring Breve og Tarif 9 for alt omkring udland) 

3. Tast på mere i bunden af skærmbilledet. 

4. I øverste billedfelt kan man nu se den tarif man har valgt. kontroller job indholdet, som består af: 
brevtype – format - destination og ydelser, dette skal være rigtigt, i forhold til det job man ønsker at lave. 
(Det er under format man kan vælge afleveringsattest eller Rek. Post, der må ikke vælges Rek. Online) 
Afleveringsattest kan kun vælges, hvis der er valgt Q brev som brevtype. Rekommanderet post kan vælges 
i alle brevtyper. 

5. Tast på det felt hvor ændringen skal være, og vælg det der skal stå ud fra de muligheder der kommer op. 

6. Det er kun under brevtypen brev, der kan vælges en ydelse, og ydelsen er Postforkyndelse. Når ydelsen er 
valgt tast på tilføj, tast ok.  

7. Når alle ændringer er lavet, tast gem og ok. 
 

Nu til oprettelse af jobbet: 

Oprettelse af et job, er i virkeligheden en kopi alt hvad der står på skrivebordet (skærmbilledet), når jobbet 

oprettes.  

8. Vær derfor sikker på der i feltet portotakst står den tarif der lige er blevet oprettet, ellers marker tariffen 
og tast ok. 

9. Kontroller de andre felter for tekst, logo, værdistempel, vægt, brevlukning samt beløb 00000 er rigtige, 
hvis nødvendigt hent det rigtige frem med et tast på det felt hvor ændringen skal foretages. 

10. Tast på jobs, stil markøren på det job der skal opdateres, f.eks. Q Rek. Tast på gem. 

11. Når der står overskrivning af job hukommelse, tast ok.  

12. Tast på hjem, skal flere jobs redigeres, tast på portotakst og begynd ved punkt 2 i denne vejledning.  

13. Når job opdateringen er færdig tast på lockout. 
 
 

Med venlig Hilsen 
Neopost Danmark 
 


