Stappenkaart

Importeren in Mijn PostNL
Connector
In Mijn PostNL Connector kunt u snel basiszendingen importeren
bij Eenvoudig importeren met de PostNL csv-template. Wilt u met
uw eigen importbestand importeren (ascii, csv, xls, xlsx of via een
directe koppeling met uw database (ODBC)), dan maakt u gebruik
van Geavanceerd importeren.
Eenvoudig importeren
Maak in 3 stappen uw pakketten verzendklaar met Eenvoudig importeren:
1. Vul de template in
2. Importeer het bestand
3. Rond de zending af

Stap 1: Vul de template in

• Start Mijn PostNL Connector en log in.
• Klik op de knop ‘Template ‘Eenvoudig importeren’’ op het dashboard en sla het bestand op.
• Open het bestand met het programma Kladblok en vul het document met zendingsgegevens.
Let op het volgende:
– Pas de kolomnamen in regel 1 niet aan.
– Verwijder geen kolomnamen uit regel 1.
–	Voeg geen extra kolomnamen toe, deze zullen niet worden ingelezen.
• Sla het csv-bestand op met UTF-8-codering.
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Stap 2: Importeer het bestand
• Ga naar de pagina ‘Eenvoudig importeren’.

• Klik op de knop ‘Kies bestand’ en selecteer het ingevulde templatebestand.
• Selecteer eventueel de juiste zendingskenmerken.
• Wilt u dat het bestand na het importeren permanent verwijderd wordt, vink het vakje bij ‘Bestand
verwijderen ...’ aan.
• Klik op de knop ‘Importeren’. Na een korte verwerkingstijd worden de zendingen op de pagina
‘Voorbereide zendingen’ geladen.

Foutmeldingen

Er zijn twee typen foutmeldingen:
1.	Standaard foutmeldingen waarbij de zending met de online omgeving Mijn PostNL
gesynchroniseerd kan worden. U kunt dan de foutmeldingen in Mijn PostNL afhandelen.
2.	Foutmeldingen waarbij de zending niet gesynchroniseerd kan worden met Mijn PostNL,
bijvoorbeeld de afzender is onbekend of de productcode is niet opgenomen in uw contract
met PostNL. In dit geval moet u de zending verwijderen en opnieuw importeren.
U herkent een zending met een foutmelding die niet met Mijn PostNL gesynchroniseerd kan
worden aan het ontbreken van het sync-icoon bij de zending.
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Stap 3: Rond de zending af

• Ga naar de pagina ‘Voorbereide zendingen’.
• Is de zending klaar voor verzending, print dan de verzendlabels uit. De zending wordt verplaatst
naar de pagina ‘Geprinte zendingen’ en automatisch bij PostNL aangemeld of klaargezet om op
de aanbieddatum bij PostNL aangemeld te worden.
–	U kunt eenvoudig meerdere zendingen tegelijkertijd printen door de zendingen te selecteren
en rechtsboven op de knop ‘Printen’ te klikken.
• Zijn er foutmeldingen van toepassing, klik dan op het potlood-icoon bij de zending. U gaat dan
naar de online omgeving Mijn PostNL waar u aanpassingen kunt doorvoeren en de verzendlabels
kunt printen.

Geavanceerd importeren

Maak in 3 stappen uw pakketten verzendklaar met Geavanceerd importeren:
1. Maak een importdefinitie aan
2. Importeer het bestand
3. Rond de zending af

Stap 1: Maak een importdefinitie aan

De importdefinitie koppelt de kolommen met zendingsgegevens uit uw bestand of database met
de velden in Mijn PostNL Connector om uw zendingen te kunnen verwerken.
• Start Mijn PostNL Connector en log in.
• Ga naar de pagina ‘Nieuwe importdefinitie aanmaken’ en geef uw importdefinitie een naam.
• Stel bij de 1ste stap de opmaak in van de bron waarin uw zendingen staan opgeslagen en klik op de
knop ‘Bestand inlezen’.
• Koppel bij de 2de stap de kolomnamen uit uw bron met de velden in de Connector.
• Activeer bij de 3de stap eventueel de automatische importfunctie aan en klik op Opslaan.
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Vervolg Stap 1. Maak een importdefinitie aan

Vervolg Stap 1. Maak een importdefinitie aan

Tip

Vink bij de 3de stap het vakje voor automatisch printen aan. Uw zendingen worden na de import
direct naar de printer gestuurd, mits er geen foutmeldingen van toepassing zijn.

Stap 2: Importeer het bestand

• Ga naar de pagina ‘Geavanceerd importeren’.
• Klik op het play-icoon naast de importdefinitie. Hebt u het automatisch printen bij de
importdefinitie aangevinkt, dan worden na een korte verwerkingstijd de verzendlabels direct
uitgeprint. Zo niet, dan vindt u de geïmporteerde zendingen terug op de pagina ‘Voorbereide
zendingen’.
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Stap 3: Rond de zending af

• Ga naar de pagina ‘Voorbereide zendingen’.
• Is de zending klaar voor verzending, print dan de verzendlabels uit. De zending wordt verplaatst
naar de pagina ‘Geprinte zendingen’ en automatisch bij PostNL aangemeld of klaargezet om op
de aanbieddatum bij PostNL aangemeld te worden.
–– U kunt eenvoudig meerdere zendingen tegelijkertijd printen door de zendingen te selecteren
en rechtsboven op de knop ‘Printen’ te klikken.
• Zijn er foutmeldingen van toepassing, klik dan op het potlood-icoon bij de zending. U navigeert
hiermee naar Mijn PostNL waar u de nodige aanpassingen kunt doorvoeren en de verzendlabels
kunt printen.

Meer weten?

Raadpleeg de uitgebreide handleiding Mijn PostNL Connector. U kunt deze vinden in Mijn PostNL onder
Hulp nodig > Handleidingen.
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