Uitleg rapportages
Kolom

Kolom naam in download format 2.0

Uitleg inhoud van de kolom

A

FACTUUR_NUMMER

Het factuurnummer van de factuur

B

FACTUUR_DATUM

Factuurdatum van de factuur

C

KLANTNUMMER

Klant(nummer) die de factuur betaald

D

AFZENDER

Het PostNL bedrijf dat de factuur heeft gestuurd

R

TRANSACTIE_DATUM

Datum waarop de dienst is verleend

F

CREATIE_DATUM

Datum waarop de zending is gecreëerd in systeem van PostNL

G

TRANSACTIE_SOORT_1*

Typering van de transactie

H

TRANSACTIE_WAARDE_1

Waarde van de type kolom transactie soort_1

I

TRANSACTIE_SOORT_2*

Typering van de transactie

J

TRANSACTIE_WAARDE_2

Waarde van de type kolom transactie soort_2

K

PRODUCT_OMSCHRIJVING

Omschrijving van afgenomen dienst/product

L

OMSCHRIJVING_NIVEAU_1

Omschrijving is afhankelijk van de afgenomen dienst/product (bv: antwoordnummer)

M

OMSCHRIJVING_NIVEAU_2

Omschrijving is afhankelijk van de afgenomen dienst/product (bv: antwoordnummer specificatie en/of zone)

N

OMSCHRIJVING_NIVEAU_3

Omschrijving is afhankelijk van de afgenomen dienst/product

O

OMSCHRIJVING_NIVEAU_4

Omschrijving is afhankelijk van de afgenomen dienst/product

P

OMSCHRIJVING_NIVEAU_5

Omschrijving is afhankelijk van de afgenomen dienst/product (bv: retouren en/of gewichtsstaffels)

Q

BRIEF_STUKSGEWICHT

Exacte gewicht van het poststuk, alleen gevuld bij partijenpost

R

AANTAL

Hoeveelheid

S

AANTAL_EENHEID

Soort eenheid (bv: stuks/grammen/kg)

T

TARIEF

Tarief per stuk

U

TARIEF_GRONDSLAG

Grondslag van het tarief (bv: zending/order/procent)

V

NETTO_BEDRAG

Totaalbedrag exclusief BTW

W

BTW_CATEGORIE

BTW tarief (bv: vrijgesteld/21%/NVT)

X

BTW_PERCENTAGE

BTW percentage (0/9/21%)

Y

BTW_BEDRAG

BTW bedrag

Z

TOTAAL_BEDRAG

Totaalbedrag inclusief BTW

AA

AANBIED_NUMMER

Klantnummer waaraan verbruik is toegekend

AB

KENMERK_TYPE_1

Typering 1 van de opdrachtgever. Opdrachtgever kan type zelf aangeven in de voormelding.

AC

KENMERK_WAARDE_1

Waarde bij type van de vorige kolom

AD

KENMERK_TYPE_2

Typering 2 van de opdrachtgever. Opdrachtgever kan type zelf aangeven in de voormelding.

AE

KENMERK_WAARDE_2

Waarde bij type van de vorige kolom

AF

KENMERK_TYPE_3

Typering 3 van de opdrachtgever. Opdrachtgever kan type zelf aangeven in de voormelding.

AG

KENMERK_WAARDE_3

Waarde bij type van de vorige kolom

AH

FILIAALNUMMER

Filiaalnummer van de opdrachtgever, wordt alleen vermeld indien bekend in de administratie van PostNL

AI

POSTNL_LOCATIE

PostNL locatie waar de postzeding is aangeboden, alleen gevuld bij partijenpost

AJ

TOELEVERANCIER

De partij/persoon die de partij heeft voorgemeld/aangeboden. Alleen gevuld bij partijenpost

AK

CORRECTIENUMMER

Nummer van de correctie

Al

GECORRIGEERDE_REGEL

Gecorrigeerd regelnummer

AM

CORRECTIE_AANLEIDING

Vermeld is of de correctie door de opdrachtgever is aangevraagd of door PostNL

AN

CORRECTIE_SOORT

Soort correctie (cancellation=volledige creditering, correction=aanpassing op de oorspronkelijke order)

AO

FACTUUR_REFERENTIE

Het factuurnummer van de oorspronkelijke zending

AP

AFWIJKING_PRODUCT

Indien X dan is er een verschil geconstateerd door PostNL t.o.v. de voormelding door de opdrachtgever.
Alleen bij voormeldingen via Mijn PostNL

AQ

AFWIJKING_AANTAL

Indien X dan is er een verschil geconstateerd door PostNL t.o.v. de voormelding door de opdrachtgever.
Alleen bij voormeldingen via Mijn PostNL

AR

AFWIJKING_GEWICHT

Indien X dan is er een verschil geconstateerd door PostNL t.o.v. de voormelding door de opdrachtgever.
Alleen bij voormeldingen via Mijn PostNL

AS

AFWIJKING_ZONE

Indien X dan is er een verschil geconstateerd door PostNL t.o.v. de voormelding door de opdrachtgever.
Alleen bij voormeldingen via Mijn PostNL

AT

AFWIJKING_PRIJSAFSPRAAK

Indien X dan is er een verschil geconstateerd door PostNL t.o.v. de voormelding door de opdrachtgever.
Alleen bij voormeldingen via Mijn PostNL

Soort transactie types

Omschrijving

Address

Adres in vorm postcode/huisnummer (1234NN-567)

BRN

Antwoordnummer in vorm postcode/huisnummer (1234NN-567)

FMID

Frankeermachine ID (nummer)

Order

PostNL ordernummer

Partycode

Klantidentificatie gedeelte van 3S barcode

PoBox

Postbusnummer in vorm postcode/huisnummer (1234NN-567)

Prenotify

PostNL voormeldnummer of ordernummer

Reports explanation
Column

Column name in download format 2.0

Explanation contents of column

A

INVOICE_NUMBER

PostNL invoice number

B

INVOICE_DATE

Invoicing date

C

CUSTOMER_NUMBER

Customer number that pays the invoice

D

ISSUER

The PostNL company that has sent the invoice

R

TRANSACTION_DATE

Transaction date

F

CREATION_DATE

Date of transaction registration in PostNL system

G

TRANSACTION_TYPE_1

Characterisation of the transaction – see table ‘Transaction types’ for possible values

H

TRANSACTION_VALUE_1

Value associated with the type in the previous column

I

TRANSACTION_TYPE_2

Characterisation of the transaction – see table ‘Transaction types’ for possible values

J

TRANSACTION_VALUE_2

Value associated with the type in the previous column

K

PRODUCT_DESCRIPTION

Description of service/product supplied

L

DESCRIPTION_LEVEL_1

Description dependent on service/product supplied (e.g. Bulkmail Domestic)

M

DESCRIPTION_LEVEL_2

Description dependent on service/product supplied (e.g. Product number and name)

N

DESCRIPTION_LEVEL_3

Description dependent on service/product supplied

O

DESCRIPTION_LEVEL_4

Description dependent on service/product supplied

P

DESCRIPTION_LEVEL_5

Applied weight or volume category

Q

LETTER_WEIGHT

Exact weight of the mail item, only filled with bulk mail

R

QUANTITY

Quantity

S

QUANTITY_UOM

Unit for Quantity (e.g. pieces or days/wk)

T

RATE

Rate per unit

U

RATE_UOM

Rate description

V

NET_VALUE

Amount excluding VAT

W

VAT_CATEGORY

VAT rate

X

VAT_PERCENTAGE

VAT percentage

Y

VAT_VALUE

VAT amount

Z

TOTAL_VALUE

Total amount including VAT

AA

SUPPLYING_BUSINESS_PARTNER

Customer number to which consumption has been assigned

AB

REFERENCE_TYPE_1

Characterisation 1 of the customer. The customer can indicate the type themselves in the pre-notification – see table ‘Customer reference
types’ for possible values

AC

REFERENCE_VALUE_1

Value associated with the type in the previous column

AD

REFERENCE_TYPE_2

Characterisation 2 of the customer. The customer can indicate the type themselves in the pre-notification – see table ‘Customer reference
types’ for possible values

AE

REFERENCE_VALUE_2

Value associated with the type in the previous column

AF

REFERENCE_TYPE_3

Characterisation 3 of the customer. The customer can indicate the type themselves in the pre-notification – see table ‘Customer reference
types’ for possible values.

AG

REFERENCE_VALUE_3

Value associated with the type in the previous column

AH

BRANCH_NUMBER

Branch number of the client is only mentioned if known in the PostNL administration

AI

POSTNL_LOCATION

PostNL location where the postal item was presented, only filled with bulk mail

AJ

MAILING_HOUSE

The party / person who pre-notified / delivered the batch. Only filled at bulk mail

AK

CORRECTIONNUMBER

Correction number

Al

CORRECTED_USAGE

Corrected line number

AM

CORRECTION_TRIGGER

It is stated whether the correction has been requested by the client or by PostNL

AN

CORRECTION_TYPE

Type of correction (cancellation = full credit, correction = adjustment to the original order)

AO

INVOICE_REFERENCE

The invoice number of the original shipment

AP

DEVIATION_PRODUCT

If X, then a difference has been detected by PostNL compared to the pre-notification by the client. Only for pre-registrations via My PostNL

AQ

DEVIATION_QUANTITY

If X, then a difference has been detected by PostNL compared to the pre-notification by the client. Only for pre-registrations via My PostNL

AR

DEVIATION_WEIGHT

If X, then a difference has been detected by PostNL compared to the pre-notification by the client. Only for pre-registrations via My PostNL

AS

DEVIATION_ZONE

If X, then a difference has been detected by PostNL compared to the pre-notification by the client. Only for pre-registrations via My PostNL

AT

DEVIATION_PRICEAGREEMENT

If X, then a difference has been detected by PostNL compared to the pre-notification by the client. Only for pre-registrations via My PostNL

Type of transaction types

Description

Address

Address in notation Postalcode/House number

BRN

Business Reply Number in notation Postalcode/BRN number

FMID

Franking machine ID

Order

PostNL order number

Partycode

Client code part of 3S bar code

PoBox

PO Box number in notation Postalcode/PO Box number

Prenotify

PostNL pre-notification number or order number

Uitleg rapportages (compact)
Kolom

Verbruiksoverzicht compact

Uitleg inhoud van de kolom

A

TRANSACTIE_DATUM

Datum waarop de dienst is verleend

B

AANBIED_NUMMER

Klantnummer waaraan verbruik is toegekend

C

PRODUCT_OMSCHRIJVING

Omschrijving van afgenomen dienst/product

D

OMSCHRIJVING_NIVEAU_1

Omschrijving is afhankelijk van de afgenomen dienst/product (bv: partijenpost binnenland)

E

OMSCHRIJVING_NIVEAU_2

Omschrijving is afhankelijk van de afgenomen dienst/product (bv: productnummer met omschrijving )

F

TRANSACTIE_WAARDE_1

Afhankelijk van het product (bv het bestelnummer of postcode/huisnummer igv haal/breng rit)

G

TRANSACTIE_WAARDE_2

Afhankelijk van het product (bv het partijnummer)

H

KENMERK_WAARDE_1

De omschrijving die u eventueel heeft meegegeven in de voormelding of een vaste omschrijving die PostNL gebruikt

I

OMSCHRIJVING_NIVEAU_3

Afhankelijk van product (bv de zone van bestemming)

J

OMSCHRIJVING_NIVEAU_5

Afhankelijk van het product (bv de toegepaste gewichtsklasse en volume klasse)

K

AANTAL

Hoeveelheid

L

OMSCHRIJVING_NIVEAU_4

Omschrijving is afhankelijk van de afgenomen dienst/product

M

TARIEF

Tarief per stuk

N

TARIEF_GRONDSLAG

Grondslag van het tarief (bv: zending/order/procent)

O

NETTO_BEDRAG

Totaalbedrag exclusief BTW

P

BTW_CATEGORIE

BTW tarief (bv: vrijgesteld/21%/NVT)

Q

TOTAAL_BEDRAG

Totaalbedrag inclusief BTW

R

CORRECTIENUMMER

Nummer van de correctie

Reports explanation (compact)
Column

Usage overview compact

Explanation contents of column

A

TRANSACTION_DATE

Transaction date

B

SUPPLYING_BUSINESS_PARTNER

Customer number to which consumption has been assigned

C

PRODUCT_DESCRIPTION

Description of service/product supplied

D

DESCRIPTION_LEVEL_1

Description dependent on service/product supplied (e.g. Bulkmail Domestic)

E

DESCRIPTION_LEVEL_2

Description dependent on service/product supplied (e.g. Product number and name)

F

TRANSACTION_VALUE_1

Transaction details, dependent on product/service (e.g. order number or postal code/house number for a collection ride)

G

TRANSACTION_VALUE_2

Transaction details, dependent on product/service (e.g. batch number)

H

REFERENCE_VALUE_1

Description of client’s pre-notification or standard description of PostNL

I

DESCRIPTION_LEVEL_3

Destination (country or zone)

J

DESCRIPTION_LEVEL_5

Applied weight or volume category

K

QUANTITY

Quantity

L

DESCRIPTION_LEVEL_4

Description dependent on service/product supplied

M

RATE

Rate per unit

N

RATE_UOM

Rate description

O

NET_VALUE

Amount excluding VAT

P

VAT_CATEGORY

VAT rate

Q

TOTAL_VALUE

Total amount including VAT

R

CORRECTIONNUMBER

Correction number

Barcode rapport
Kolom

Kolom naam in download format 2.0

Uitleg kolom

A

FACTUUR_NUMMER

Het factuurnummer van de factuur

B

TRANSACTIE_DATUM

Datum waarop de dienst is verleend

C

CREATIE_DATUM

Datum waarop de zending is gecreeerd in systeem van PostNL

D

TRANSACTIE_SOORT_1

Typering van de transactie

E

TRANSACTIE_WAARDE_1

Waarde van de type kolom Transactie soort_1

F

TRANSACTIE_SOORT_2

Typering van de transactie

G

TRANSACTIE_WAARDE_2

Waarde van de type kolom Transactie soort_2

H

COLLO

Barcode van de collo

I

ZENDING

Barcode van de zending

J

STOP

wordt nog niet gebruikt

K

COLLECTIE

wordt nog niet gebruikt

L

PRODUCT_OMSCHRIJVING

Omschrijving van afgenomen dienst/product

M

OMSCHRIJVING_NIVEAU_1

Omschrijving is afhankelijk van de afgenomen dienst/product (bv: antwoordnummer)

N

OMSCHRIJVING_NIVEAU_2

Omschrijving is afhankelijk van de afgenomen dienst/product (bv: antwoordnummer specificatie en/of
zone)

O

OMSCHRIJVING_NIVEAU_3

Omschrijving is afhankelijk van de afgenomen dienst/product

P

OMSCHRIJVING_NIVEAU_4

Gewicht, land of zone

Q

OMSCHRIJVING_NIVEAU_5

Omschrijving is afhankelijk van de afgenomen dienst/product (bv: retouren en/of gewichtsstaffels)

R

AANTAL

Aantal

S

AANTAL_EENHEID

Soort eenheid (bv: stuks/grammen/kg)

T

TARIEF

Tarief per stuk

U

TARIEF_GRONDSLAG

Grondslag van het tarief (bv: zending/order/procent)

V

NETTO_BEDRAG

Totaalbedrag exclusief BTW

W

BTW_CATEGORIE

BTW tarief (bv: vrijgesteld/21%/NVT)

X

BTW_PERCENTAGE

BTW percentage (0/9/21%)

Y

BTW_BEDRAG

BTW bedrag

Z

TOTAAL_BEDRAG

Totaalbedrag inclusief BTW

AA

AANBIED_NUMMER

Klantnummer waaraan verbruik is toegekend

AB

KENMERK_TYPE_1

Typering 1 van de opdrachtgever. Opdrachtgeven kan type zelf aangeven in de voormelding.

AC

KENMERK_WAARDE_1

Waarde bij type van de vorige kolom

AD

KENMERK_TYPE_2

Typering 2 van de opdrachtgever. Opdrachtgeven kan type zelf aangeven in de voormelding.

AE

KENMERK_WAARDE_2

Waarde bij type van de vorige kolom

AF

KENMERK_TYPE_3

Typering 3 van de opdrachtgever. Opdrachtgeven kan type zelf aangeven in de voormelding.

AG

KENMERK_WAARDE_3

Waarde bij type van de vorige kolom

AH

FILIAALNUMMER

Wordt niet gebruikt

AI

CORRECTIENUMMER

Nummer van de correctie

AJ

GECORRIGEERDE_REGEL

Gecorrigeerd regelnummer

AK

CORRECTIE_AANLEIDING

Vermeld is de correctie door de opdrachtgever is aangevraagd of door PostNL

AL

CORRECTIE_SOORT

Soort correctie (cancellation=volledige creditering, correction=aanpassing op de oorspronkelijke order)

AM

FACTUUR_REFERENTIE

Het factuurnummer van de oorspronkelijke zending

AN

VOORMELDING

Voorgemeld product

AO

NIET_AFGELEVERD

Indien X is zending niet afgeleverd

AP

ONTVANGER_NAAM

Naam van de geadresseerde

AQ

ONTVANGER_STRAAT

Adres van de geadresseerde

AR

ONTVANGER_HUISNUMMER

Huisnummer van de geadresseerde

AS

ONTVANGER_HUISNUMMER_TOEV

Huisnummer toevoeging van de geadresseerde

AT

ONTVANGER_POSTCODE

Postcode van de geadresseerde

AU

ONTVANGER_PLAATS

Woonplaats van de gedreseerde

AV

ONTVANGER_LAND

Land van de geadresseerde

AW

COLLO_HOOGTE

Hoogte in mm

AX

COLLO_LENGTE

Lengte in mm

AY

COLLO_BREEDTE

Breedte in mm

AZ

COLLO_GEWICHT

Gewicht in grammen

BA

COLLO_VOLUME

Formaat in kubieke decimeter

Barcode report
Column

Column name in download format 2.0

A

INVOICE_NUMBER

Explanation column
PostNL invoice number

B

TRANSACTION_DATE

Date of transaction registration in PostNL system

C

CREATION_DATE

Creation date

D

TRANSACTION_TYPE_1

Characterisation of the transaction – see table ‘Transaction types’ for possible values

E

TRANSACTION_VALUE_1

Transaction details, dependent on product/service (e.g. order number or postal code/house number for
a collection ride)

F

TRANSACTION_TYPE_2

Characterisation of the transaction – see table ‘Transaction types’ for possible values

G

TRANSACTION_VALUE_2

Transaction details, dependent on product/service (e.g. batch number)

H

COLLO

Barcode of the package

I

SHIPMENT

Barcode of the shipment

J

STOP

is not used yet

K

COLLECTION

is not used yet

L

PRODUCT_DESCRIPTION

Description of service/product supplied

M

DESCRIPTION_LEVEL_1

Description dependent on service/product supplied (e.g. Bulkmail Domestic)

N

DESCRIPTION_LEVEL_2

Description dependent on service/product supplied (e.g. Product number and name)

O

DESCRIPTION_LEVEL_3

Destination (country or zone)

P

DESCRIPTION_LEVEL_4

Weight category, country or zone

Q

DESCRIPTION_LEVEL_5

Applied weight or volume category

R

QUANTITY

Quantity

S

QUANTITY_UOM

Unit for Quantity (e.g. pieces or days/wk)

T

RATE

Rate per unit

U

RATE_UOM

Rate description

V

NET_VALUE

Amount excluding VAT

W

VAT_CATEGORY

VAT rate

X

VAT_PERCENTAGE

VAT percentage

Y

VAT_VALUE

VAT amount

Z

TOTAL_VALUE

Total amount including VAT

AA

SUPPLYING_BUSINESS_PARTNER

Customer number to which consumption has been assigned

AB

REFERENCE_TYPE_1

Characterisation 1 of the customer. The customer can indicate the type themselves in the pre-notification – see table ‘Customer reference types’ for possible values

AC

REFERENCE_VALUE_1

Value associated with the type in the previous column

AD

REFERENCE_TYPE_2

Characterisation 2 of the customer. The customer can indicate the type themselves in the pre-notification – see table ‘Customer reference types’ for possible values

AE

REFERENCE_VALUE_2

Value associated with the type in the previous column

AF

REFERENCE_TYPE_3

Characterisation 3 of the customer. The customer can indicate the type themselves in the pre-notification – see table ‘Customer reference types’ for possible values.

AG

REFERENCE_VALUE_3

Value associated with the type in the previous column

AH

BRANCH_NUMBER

Branch number of the client is only mentioned if known in the PostNL administration

AI

CORRECTIONNUMBER

Correction number

AJ

CORRECTED_USAGE

Corrected line number

AK

CORRECTION_TRIGGER

It is stated whether the correction has been requested by the client or by PostNL

AL

CORRECTION_TYPE

Type of correction (cancellation = full credit, correction = adjustment to the original order)

AM

INVOICE_REFERENCE

The invoice number of the original shipment

AN

PRENOTIFICATION

Pre-notified product

AO

NOT_DELIVERED

If X shipment has not been delivered

AP

RECIPIENT_NAME

Name of the addressee

AQ

RECIPIENT_STREET

Street name

AR

RECIPIENT_HOUSENUMBER

House number

AS

RECIPIENT_HOUSENUMER_ADD

House number add

AT

RECIPIENT_ZIPCODE

Zipcode/postalcode

AU

RECIPIENT_CITY

City

AV

RECIPIENT_COUNTRY

Country

AW

COLLO_HEIGHT

Height in mm

AX

COLLO_LENGTH

Length in mm

AY

COLLO_WIDTH

Width in mm

AZ

COLLO_WEIGHT

Weight in grams

BA

COLLO_VOLUME

Format in cubic decimeters

