Handleiding partijen importeren
Regel het gemakkelijk en snel in Mijn PostNL.
1. Gegevens importeren algemeen
Het kan zijn dat je partijen niet aanmaakt in Mijn PostNL maar in een ander systeem. Als je de gegevens van je
partij(en) in een XML of CSV bestand zet, kun je deze eenvoudig importeren in Mijn PostNL.
Het te importeren bestand kan één of meerdere partijen bevatten. Het maximum aantal te importeren
bestandsregels is 100 (inclusief header). Om een partij te importeren klik je in de ‘Partijenpost’ module eerst op
‘Nieuwe partij voormelden’
en op het vervolgscherm op ‘Bestand importeren’
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Voeg een bestand toe

Als je klikt op ‘Selecteer bestand’ kom je op de omgeving waar je een bestand (XML- of CSV-format) kunt kiezen
om te uploaden. Na het uploaden verschijnt de bestandsnaam in beeld en klik je op ‘Ga verder’ .
Let op: het bestand mag niet groter zijn dan 1 mb.
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Indien het bestand fouten bevat krijg je onderstaande melding. Zolang het bestand fouten bevat is het niet
mogelijk om de gegevens te importeren in Mijn PostNL.

Geen foutmelding?

Dan kan je verder met het aanmaken van de partij , geef aan wat je wilt doen:
• Aanbieden
•

Voormelden (kies voor voormelden als je nog een partij wil aanmaken of op een later moment alles wil
aanbieden)

•

Annuleren
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2. Partijen importeren met CSV
Het CSV- bestand moet komma gescheiden zijn. Verder gelden dezelfde eisen met betrekking tot vereist en
omschrijving van de ‘koppen’ (tags in XML) als hieronder is beschreven.

Een CSV bestand kan er als volgt uitzien:

Hier staat opgenomen: client-provider,description,costcentre,reference,dispatchdate,product,nr-of-units,weightper-unit,weight-total,franking,contract-description,edition,country,zone,formatcode,length,width,thickness,
packagingcode,locationid
Let op: de datumnotatie van < dispatchdate> is dd-mm-jjjj waarbij het gebruik van voorloopnullen verplicht is.
bijvoorbeeld: 2 mei 2020 dient te worden geschreven als 02-05-2020.
NB: Bij het gebruik van Excel willen deze voorloopnullen nog wel eens verdwijnen bij het opslaan.

3. Partijen importeren met XML
Het XML- bestand waarmee je de partijen kunt importen bestaat uit de volgende onderdelen:
• De tag <PartijImport>, deze bevat één of meerdere partijen
• De tag <Partij>, deze bevat alle relevante gegevens van een partij
Deze worden hieronder verder toegelicht. Bij de verschillende tags staat aangegeven of ze verplicht zijn (J), niet
verplicht (N) of verplicht bij sommige producten (A)

Voorbeeld:
<?xm1 version=”1.0” encoding=”iso-8859-1”?>
<PartijImport>
<Partij>
………
</Partij>
<Partij>
……..
</Partij>
</PartijImport>
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1.

De tag <PartijImport>

2.

De tag <Partij>

De <PartijImport> tag is de roottag van het XML-bestand. Binnen deze tag zij de te importeren partijen
gedefinieerd als <Partij> tags. Elke partij-tag komt overeen met een aparte partij. Er moet tenminste één partij
aanwezig zijn om te kunnen importeren.

Elke partij-tag bevat informatie over een specifieke partij. In het overzicht hieronder zie je welke tags er zijn en
welke gegevens in het bestand moeten staan:
• J – veld is verplicht in elke partij
•
•

N – veld is optioneel
A – veld is verplicht voor sommige partijen

De volgorde van tags binnen één XML partij is willekeurig, die mag zelf worden bepaald.
Tag-naam

Verplicht

Onderdeel van tag

Beschrijving / inhoud

<Partij>

J

PartijImport

De partij-tag bevat alle verplichte en optionele
gegevens per partij. Deze kan de hieronder
opgenomen gegevens bevatten.

<client-provider>

J

Partij

Inhoud: het Klantnummer waarop de partij wordt
aangeboden

<product>
<nr-of-units>
<weight-per-unit>
<weight-total>
<franking>

J
J
N
N
J

Partij
Partij
Partij
Partij
Partij

Inhoud: Productnummer
Inhoud: Aantal stuks
Inhoud: Gewicht per stuk in grammen
Inhoud: Totaalgewicht in grammen
Inhoud: Frankeeraanduiding in twee letters, deze
kan de volgende waarden hebben:
PB (Port Betaald)
FM (Frankeermachine)
FR (Franco)

<contractdescription>

A

Partij

Inhoud: Contractomschrijving, is verplicht voor
contractproducten. In het scherm 'nieuwe partij
voormelden' zie je welke contractafspraken
(omschrijvingen) bij welke producten geldig zijn.
Dit wordt zichbaar nadat het productnummer is
ingevoerd.
De contractomschrijving wordt ook gebruikt voor
Periodieken (voorheen diende hier apart nog een
machtigingsnummer te worden vermeld)

<edition>

A

Partij

Inhoud: Editienummer, verplicht voor Periodieken
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Tag-naam
<country>

Verplicht
A

Onderdeel van tag
Partij

Beschrijving / inhoud
Inhoud: Landcode (2 letters conform ISOlandencode)
Is verplicht voor alle producten naar het
buitenland. Als landcode gevuld is, dan hoeft
<zone> niet gevuld te worden.
Als er geen landcode ingevuld wordt, dan wordt NL
gehanteerd. Een overzicht van de beschikbare
landcodes per product vind je in paragraaf '2.3 Lijst
met zone- en landcodes'.

<description>

J

Partij

Inhoud: Omschrijving van de partij (waarde van het
eerste ingestelde veld voor een partij)

<costcentre>

A

Partij

Inhoud: Kostenplaats van de partij (waarde van het
tweede ingestelde veld voor een partij). Dit veld is
verplicht wanneer dit gegeven in Mijn PostNL voor
dit klantnummer is ingesteld.

<reference>

A

Partij

Inhoud: Referentie(nummer) van de partij (waarde
van het derde ingestelde veld voor een partij). Dit
veld is verplicht wanneer dit gegeven in Mijn
PostNL voor dit klantnummer is ingesteld.

<dispatchdate>

J

Partij

Inhoud: Verzenddatum. Deze moet groter of gelijk
aan de huidige datum zijn.
Format: jjjj-mm-dd.
Het gebruik van voorloopnullen is verplicht,
bijvoorbeeld 2 mei 2020 dient te worden
geschreven als 2020-05-02.
NB: Bij het gebruik van Excel willen deze
voorloopnullen nog wel eens verdwijnen bij het
opslaan.

<FormatCode>

A

Partij

Inhoud: Afmetingen van de poststukken. Verplicht
vanaf 5.000 stuks en als commercieel formaat
anders is dan Gemengd, anders mag het veld
ontbreken of leeg zijn.
Bij afwijkende lengte en/of breedte kan deze apart
worden ingevuld:
<Length>
<Width>
Als er een lengte en breedte zijn ingevuld is
afmeting niet verplicht. Andersom geldt hetzelfde.
Zie paragraaf '5. Codes voor formaat, dikte en
verpakkingen per commercieel formaat' met alle
afmetingscodes.

6 van 9

Handleiding partijen importeren

Tag-naam
<Thickness>

Verplicht
A

Onderdeel van tag
Partij

Beschrijving / inhoud
Inhoud: Dikte van de poststukken. Verplicht vanaf
5.000 stuks en als commercieel formaat anders is
dan Gemengd, anders mag het veld ontbreken of
leeg zijn.
Een overzicht van alle dikte-codes vindt u in
paragraaf '5. Codes voor formaat, dikte en
verpakkingen per commercieel formaat' .

<PackagingCode>

A

Partij

Inhoud: Verpakkingsvorm van de poststukken.
Verplicht vanaf 5.000 stuks en als commercieel
formaat anders is dan Gemengd, anders mag het
veld ontbreken of leeg zijn.
Een overzicht van alle verpakkings-codes vindt u in
paragraaf '5. Codes voor formaat, dikte en
verpakkingen per commercieel formaat' .

<LocationId>

A

Partij

Inhoud: Aanleverlocatie van de partij. Verplicht
vanaf 5.000 stuks, anders mag het veld ontbreken
of leeg zijn.
Voor partijen tussen de 5.000 en 24.999 stuks
kunnen alle aanlever- en aanbiedlocaties
geselecteerd worden. Partijen vanaf 25.000 stuks
kunnen alleen worden aangeboden op
onderstaande locaties.
6-cijferige locatiecode:
157316 = Nieuwegein, Grote Wade
160857 = 's-Hertogenbosch, De Steenbok
160858 = Amsterdam, Australiëhavenweg
160859 = Zwolle, Anthony Fokkerstraat
159543 = Rotterdam, Terbregseweg
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Een XML bestand kan er als volgt uitzien:
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<PartijImport>
<Partijen>
<Partij>
<client-provider>9915811</client-provider>
<description>Import test-1</description>
<costcentre>123</costcentre>
<reference>test</reference>
<dispatchdate>2020-05-22</dispatchdate>
<product>2822</product>
<nr-of-units>250</nr-of-units>
<weight-per-unit>20</weight-per-unit>
<weight-total>5000</weight-total>
<franking>PB</franking>
<contract-description/>
<edition/>
<country/>
<zone/>
<formatcode>9</formatcode>
<length/>
<width/>
<thickness>1</thickness>
<packagingcode>97</packagingcode>
<locationid>159543</locationid>
</Partij>
<Partij>
<client-provider>9915811</client-provider>
<description>Import test-2</description>
<costcentre>123</costcentre>
<reference>testNL</reference>
<dispatchdate>2020-05-22</dispatchdate>
<product>2821</product>
<nr-of-units>250</nr-of-units>
<weight-per-unit>20</weight-per-unit>
<weight-total>5000</weight-total>
<franking>PB</franking>
<contract-description/>
<edition/>
<country>NL</country>
<zone/>
<locationid>159543</locationid>
</Partij>
</Partijen>
</PartijImport>
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4. Lijst met zone- en landcodes
Indien je partijen naar het buitenland verstuurt dien je gebruik te maken van de juiste zonecode of landcode per
product. Met deze lijst kan je de juiste zonecode of landcode opzoeken:
www.postnl.nl/landenzonecode
Dit bestand bestaat uit drie tabbladen: Zone, Landcode per product en Landcode.

5. Formaat , dikte en verpakking

Codes voor formaat, dikte en verpakking voor partijenpost binnen Nederland
• Voor “<FormatCode>” zie “Toegestaan formaat (code)”
•
•

Voor “<Thickness>” zie “Dikte (code)”
Voor “<PackagingCode>” zie “Verpakkingswijze (code)”
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