Post & Automatisering deel 10
leesbare sporen
We hebben al lang geen afleveringen van deze rubriek meer gepubliceerd. Niet
omdat er te weinig gebeurt op het gebied van de postmechanisatie, maar omdat dat
meestal voer voor specialisten is. Deze keer laten we u twee stukken zien met
zichtbare (en leesbare) sporen van het postale verwerkingsproces.
Ongeldige co

De tekst "Ongeldige co" op
deze kaart staat voor "ongeldige
code" en is aangebracht door
een sorteermachine. De sorteermachines van TPG Post
proberen van alle (kleinformaat)
poststukken de postcode te
lezen, maar dat gaat nog wel
eens fout. Zeker bij handgeschreven adressen: de machine had in dit geval blijkbaar
moeite om te zien dat de afzender postcode 7300 HC bedoelde.
Tot voor kort werd een dergelijk poststuk door de machine uitgeworpen en moest er
een mens aan te pas komen om adres en postcode alsnog te lezen of op te zoeken.
Tegenwoordig print de sorteermachine de tekst "Ongeldige co" (langere teksten kan
hij blijkbaar niet afdrukken) en wordt een ander programma ingeschakeld om alsnog
het juiste adres te bepalen. Daarna kan het stuk meestal machinaal gesorteerd
worden. Of dat bij deze kaart gebeurd is, is moeilijk te zien.
Herstelpost

Een vergelijkbare afdruk die tegenwoordig op post aangetroffen wordt, is
"Herstelpost". Die wordt afgedrukt als een brief door het sorteerproces op een
verkeerde postvestiging terechtgekomen is. Postcode 7300 HZ is op deze kaart
blijkbaar in eerste instantie anders geïnterpreteerd. Nadat die fout ontdekt was, liet
men het stuk opnieuw verwerken door een sorteermachine met een speciaal
programma. Zo is ook deze kaart uiteindelijk op de juiste postvestiging terechtgekomen en bij de geadresseerde bezorgd.
Aan deze twee kaarten is te zien dat TPG post met het automatisch sorteren van
handgeschreven post al behoorlijk ver gevorderd is.
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