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Krav til utskrift for EDI-meldt rekommandert brev (REK) 

Generell informasjon 

Spesielle forhold 

Rekommandert brev er brevsendinger som krever en helt annen merking, utforming og behandling 

enn det som gjelder for pakker og gods. Derfor er det meget viktig at denne spesifikasjonen blir fulgt. 

Strekkode og nummerserie 

Strekkoden som skal brukes er Code 39 (13-tegnskode). Det skal tildeles egne serier til bruk for 
rekommandert brev. Nummerserien består av prefiks «RR» og suffiks «NO». 
 Nummerserier tildeles av Kundeintegrasjon Norge. 
 
Størrelsen på strekkoden er kun veiledende, men må være av god kvalitet. 
 

Frankering eller faktura 

Det er to måter å angi betaling på. Enten ved å ha avtale om bruk av frankeringsmaskin eller inngå 

avtale om frankopåtrykk. Det finnes særskilte regler for det i EDI meldingene. 

Innhold på etiketten 
Etiketten som brukes er en standardetikett med målene 101x192mm. Utskriften er liggende 

(landscape). 

Plassering av strekkode 

Plassering av strekkoden kan by på utfordringer når det brukes termoskrivere. For å unngå de 
utfordringene kan strekkoden settes på høykant. 
Se illustrasjon.  

Plassering av frankering 

Enten det blir brukt frankopåtrykkmerke eller frankeringsmaskin, skal frankering plasseres øverst i 
høyre hjørne. 
Se illustrasjonene som viser frankopåtrykk. 

Adressering 

Avsender skal alltid oppgis med aktørnummer, navn, adresse, postnummer og sted. 
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Mottaker skal oppgis med navn, adresse, postnummer og sted. 

Formatangivelse og ordet EDI 

Alle rekommanderte brev skal ha angivlese av format. Det er tre valg: 

 Små 

 Store 

 Max 

I tillegg skal det stå ordet «EDI». 

Skriftstørrelse 

Anbefalt skriftstørrelse på navn og adresser samt formatbeskrivelse er 12 punkter. I eksemplene er 

det brukt skrifttype Calibri. 

Etiketteksempler 

Eksempel på etikett for REK med liggende strekkode og frankopåtrykk 

 

Figur 1:  Etiketten er en standard etikett med liggende utskrift. Standardmålene for etiketten er: 101x192mm. 
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Eksempel på etikett for REK med stående strekkode og frankopåtrykk 

 

Figur 2:  Standardmålene for denne etiketten er: 101x192mm. 

 

 


