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13.16 Uppkoppling mot datacentral  

För kommunikationen mellan ultimail och en datacentral (t.ex. för portonerladdning / 
TELESET TeleDataCenter) finns följande möjligheter: 

– Uppkoppling över det seriella, i ultimail inbyggda, analoga modemet och en tele-
fonledning. Hur du ställer in modemparametrarna kan du läsa om i kapitel 13.16.1. 

– Uppkoppling över GSM-modem, som finns som tillval. Detta externa mobila 
modem kan du beställa hos Francotyp-Postalia. Hur du ställer in ultimail för an-
vändning med ett GSM-modem kan du läsa om i kapitel 13.16.2. 

– Internetuppkoppling via en persondator (PC) och programprodukten mailcredit 
från Francotyp-Postalia. För detta behöver du mailcredit kit för frankeringssystemet 
ultimail, som du kan beställa hos Francotyp-Postalia. Information om hur du 
ansluter din frankeringsmaskin till PCn och ställer in internetuppkopplingen mot 
datacentralen finns i Användarhandbok för mailcredit. 

För ultimail måste lämplig modemkonfiguration ställas in. Tabellen på sid 120 visar 
och förklarar möjliga inställningar.

13.16.1 Internt modem  

För ultimails inbyggda modem måste du ställa in lämpliga valparametrar för uppkopp-
ling via telefon.

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj SYSTEMINSTÄLLNINGAR  
MODEM.

SETUP

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

MODEM
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Ställa in inbyggt modem  

• Tryck tangenten bredvid MODEMTYP. 
Inställningen växlar mellan EXTERN 
och INTERN.

När MODEMTYP INTERN är inställd: 

• Öppna menyn för konfiguration av det 
inbyggda modemet med FORTSÄTT. 

Ställa in valparametrar  

Menyn INSTÄLLNING AV MODEMKON-
FIGURATION visar de möjliga parame-
terinställningarna. Tabellen på sid 120 
visar och förklarar parametrarna.

Under tiden som inställningen pågår blir 
parametrar, som inte är tekniskt menings-
fulla gråfärgade medan de andra aktuella 
parametrarna framhävs i svart.

• Tryck tillhörande tangenter så många 
gånger som krävs för att alla nödvän-
diga inställningar visar önskat värde.

För att ansluta till linjen med en siffra: 
Med PREFIX öppnar du menyn för att 
ställa in / ändra visad siffra.

• Med SPARA lagrar du den visade 
modemkonfigurationen.

ultimail visar den lagrade modemkonfigu-
rationen. 

• Med FORTSÄTT avslutar du modem-
konfigureringen. 
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Möjliga inställningar och vad de betyder: 

Rad Inställning Förklaring

MODEMTYP  INTERN  Använder det inbyggda modemet

För det inbyggda modemet måste du 
ställa in valparametrarna så att de 
stämmer med er telefonanslutning 
(Anslutning, …)

EXTERN Om det skulle vara så att det inbyggda 
modemet inte passar för er telefonans-
lutning.

– Om du vill använda ett 
GSM-modem läs om detta i 
kapitel 13.16.2 på sid 121.

– Om du vill använda mailcredit för 
snabb internetuppkoppling mot data-
central, beställer du mailcredit kit för 
ultimail från Francotyp- Postalia. Hur 
du ställer in ultimail för användade 
med mailcredit kan du läsa om i An-
vändarhandbok för mailcredit.

TYP AV TELEFONLINJE HUVUDANSLUTN. ultimail är kopplad direkt på en huvud-
linje.

ANSLUTNING ultimail är kopplad på en anslutnings-
linje.

LINJEVALS-
PARAMETRAR
(Bara för anslutningsslag 
ANSLUTNING)

PREFIX Fastställer hur man från anslutningen 
kommer ut på linjen. 
Vanligen väljer du PREFIX.

HookFlash-tiden för det inbyggda 
modemet är fast inställt till 200 ms.

JORDKNAPP

HOOK FLASH

PREFIX  
(Bara när man ska komma 
ut på linjen med PREFIX)

Prefixet beror på an-
knytningssystemet och 
kan vara flersiffrigt. 
Vanligtvis används 0. 

Ett W visar att systemet 
ska avvakta kopplings-
ton.

Ett komma (,) visar en 
inlagd paus.

För att ställa in prefix öppnar ultimail en 
meny.

Riktnummer knappar du in med siffer-
tangenterna. 

Med LÄGG TILL VÄNTA fastställer du 
att systemet efter val av riktnummer 
ska vänta på uppkopplingston.

Med LÄGG TILL PAUS kan du ställa in 
en paus i valet. 
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13.16.2 Externt Modem (tillval) 

Om det skulle vara så att det inbyggda modemet inte passar till er telefonanslutning, 
kan du använda ett GSM-modem (mobilmodem) – levereras av Francotyp-Postalia – 
för kommunikationen med datacentralen. 

Varning! innan du ansluter GSM-modemet till ultimail: Läs noga igenom 
produktinformationen, som levereras med modemet. Var särskilt uppmärk-
sam ppå hur GSM-modemet ska hanteras. 

Ansluta GSM-modem till ultimail 

• Stäng av frankeringssystemet ultimail.

• Ta fram GSM-modemet. Läs noga 
igenom den produktinformation, som 
levererades med GSM-modemet. 

• Sätt in förbindelsekabeln i ultimails 9-
poliga gränssnitt och skruva fast den. 
Gränssnittsurtaget sitter på baksidan 
av frankeringsmaskinen och är utmärkt 
med symbolen .

• Anslut GSM-modemets nätkabel i ett 
jordat eluttag (220 - 240 V växelström). 

• Sätt på ultimail.

Ställa in uppkoppling över GSM-mo-
dem

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj SYSTEMINSTÄLLNINGAR  
MODEM.

Förbindelsekabel
GSM-modem 

Nätanslutning 

Antennanslutning

SETUP

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

MODEM
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Ställa in modemtyp ”extern”   

• Tryck tangenten bredvid MODEMTYP. 
Inställningen växlar mellan INTERN 
och EXTERN.

MODEMTYP EXTERN är inställd: 

• Bekräfta med FORTSÄTT och fortsätt 
konfigurationen. 

Lägga in / ändra PIN 

• Öppna menyn för att lägga in / ändra 
PIN med BYT PINKOD.

• Mata in PIN-koden (minst fyra tecken) 
för modemets SIM-kort.

• Lagra PIN-koden med SPARA.

ultimail visar den lagrade modemkonfigu-
rationen. 

• Avsluta modemkonfigurationen med 
FORTSÄTT. 


