Post en automatisering- deel 1
Wat zijn dat voor streepjes?
Zoals bekend, hoeft men op post naar antwoordmummers geen postzegels te
plakken. Vooral bedrijven nemen vaak een antwoordnummer, zodat klanten of
geïnteresseerden geen kosten hoeven te maken als ze iets bestellen of informatie
aanvragen. Soms wordt bij reclamefolders of bij advertenties in tijdschriften een
voorgedrukte antwoordkaart of-envelop bijgesloten, om het de klant nog gemakkelijker te maken. Vul uw naam in, kruis een mogelijkheid aan, en werp het
antwoordstuk in de dichtstbijzijnde brievenbus: PTTPost doet de rest en de
geadresseerde betaalt het port en een kleine toeslag voor de moeite.
Op antwoordstukken zitten dus geen postzegels. Bij de automatische verwerking
van die stukken levert dat nog weieens problemen op: sorteermachines gebruiken de postzegel namelijk om brieven en kaarten in de juiste stand te zetten,
zodat de postcode gelezen kan worden. Als de machine geen postzegel 'ziet',
kan zij niet bepalen wat de rechterbovenhoek van het poststuk is en weet zij ook
de postcode-streepjes aan de onderkant niet te vinden. Automatische sortering is
dan niet mogelijk.
Postzegels zijn voor de machine overigens 'zichtbaar' dankzij het fosforescerende papier waarvan ze vervaardigd zijn.

Afb. 1 giro-enveloppen voor de kantoren Arnhem (boven) en Den Haag (onder), elk
met een eigen codering

Het sorteerprobleem zou opgelost kunnen worden door alle antwoordstukken
van een fosforbalkje in de rechterbovenhoek te voorzien - kijk maar eens hoe
dat op uw gratis giroenveloppen (afb. 1) is opgelost, met zelfs een verschillende
codering voor elk van de drie Girokantoren (Arnhem, Den Haag en Amster20

dam). Maar een fosforbalkje is niet noodzakelijk: ook een met gewone inkt
aangebrachte streepjescode volstaat. En die heeft PTTPost nu ontwikkeld,
speciaal voor antwoordstukken tot 20 gram.

Afb. 2 de streepjescode voor antwoordstukken, opgehaald van het Internet

Om het gebruik van de nieuwe streepjescode te stimuleren, stelt de Post een
voor drukkers bruikbare versie van de streepjescode gratis beschikbaar via het
Internet (afb. 2). Men kan haar downloaden (http://www.pttpost.nl/) en opnemen in het ontwerp voor bijvoorbeeld een antwoordkaart (afb. 3).

Afb. 3 antwoordkaart met streepjescode (april 1997)

En om de gebruikers echt 'over de streep te trekken', krijgen ze twee cent
korting op antwoordstukken die van de nieuwe streepjescode voorzien zijn.
J. Spijkerman.
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