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Koppeling Postex vereenvoudigd 
 

Bij het versturen van documenten naar Postex via Marketplace wordt metadata 

meegestuurd. In de metadata is opgenomen naar wie en op welke wijze het 

document verzonden moet worden. Op basis van de door Level bepaalde 

verzendwijze zorgt Postex voor de afhandeling naar de klant of naar de 

ontvanger van het document. 

 

In release 16.1 zijn verbeteringen doorgevoerd in de koppeling Postex. Daarbij is 

vereenvoudiging aangebracht in de verzendwijze die bepaalt of een document 

rechtstreeks of via een tussenpersoon naar de eindklant – met behulp van Postex - 

verstuurd moet worden. 

 

Level kent een variatie aan mogelijkheden op basis waarvan de eindklant 

documenten kan ontvangen. Die variatie zorgde voor complexiteit bij het 

verzenden van documenten, via Postex. 

 

In de nieuwe situatie hebben wij ons beperkt tot slechts enkele variabelen, waarbij 

de nadruk ligt op hoe de klant of de ontvanger van het document bediend wil 

worden. 

 

Dankzij de aanpassingen wordt het eenvoudiger om de metadata te controleren 

en daarmee zal het beheren van de koppeling eenvoudiger zijn. Implementaties 

voor nieuwe klanten zullen eenvoudiger verlopen. 

 

Verder zijn de volgende optimalisaties doorgevoerd: 

• Optimalisatie voor het doorsturen van externe documenten naar de 

eindklant of de contactpersoon van de eindklant in geval van zowel een 

actieve – als een passieve administratie. 

• Bij het voeren van meerdere bedrijven kan de bediening via Postex op 

basis van aparte bedrijven plaatsvinden.  

• In de bedrijfsgegevens is een nieuwe parameter beschikbaar waarmee de 

gebruiker de STP stroom kan sturen.  

 

Zie voor meer informatie de releasebeschrijving van 16.1 en de handleiding Postex 

op het customer portal.  

 

https://customerportal.ccs.nl/
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Wat verandert er voor bestaande gebruikers? 

Wij hebben enkel de bepaling van de verzendwijze aangepast in de 

metadata. Deze aanpassing heeft geen effect op de koppeling en verwerking 

binnen Postex. Het enige wat kan veranderen is de wijze waarop het document 

verzonden moet worden en of deze via de tussenpersoon naar de klant 

verzonden moet worden. 

 

Voor bestaande gebruikers van de koppeling Postex verandert er vooralsnog 

niets. In release 16.1 worden zowel de voorgaande, als de aangepaste koppeling 

ondersteund.  

  

Er geldt een overgangsperiode tot release 16.3, vanaf dat moment zal alleen nog 

de nieuwe koppeling Postex ondersteund worden. CCS neemt hierover contact 

op met de bestaande gebruikers en verstrekt meer informatie over de overstap.  

 

Postex en Aplaza voor verzendende partijen 

Vanaf release 16.1 wordt het gecombineerd inzetten van de koppeling Aplaza 

voor verzendende partijen en de koppeling Postex ondersteund. Hiervoor zijn 

testwerkzaamheden uitgevoerd. 

 

Vanuit CCS adviseren wij om voor een optimale efficiëntie in de gehele keten de 

koppelingen zoveel mogelijk naast elkaar te gebruiken. 

  

Als beide koppelingen geactiveerd en geïmplementeerd zijn in een bedrijf en bij 

een tussenpersoon Aplaza is geactiveerd, dan gaat Aplaza voor op Postex. Dit 

geldt enkel voor de documenten die door Aplaza verstuurd kunnen worden.  

 

Zie voor meer informatie de releasebeschrijving 16.1 en de handleiding Aplaza op 

het customer portal.  

  

https://customerportal.ccs.nl/

