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Zegels op revocatie zetten 
 
 
De 1C zegels met serienummer zonder T-logo mogen niet meer gebruikt worden sinds 1/3/22. 
 
Dit verandert echter niets over de verplichte traceerbaarheid van deze zegels. Ze moeten dus, juist gelijk 
de defecte zegels nog minstens 4 jaar bewaard worden. 
 
In DigiPrint kunnen deze op Revocatie gezet worden zodat deze niet meer gebruikt kunnen worden. Dit kan 
in de database van de zegels. Bovenaan in het midden van het venster, zie hieronder, is er een filter 
mogelijkheid. Deze kan u op beschikbaar zetten indien de status van de zegels nog niet aangepast is 
geweest. Of op defect indien u deze reeds op defect gezet hebt. Het serienummer van deze zegels zullen 
elkaar normaal opvolgen en in het zoekveld voor Gerang. Volgens Nummer kan u beginnen met de eerste 
karakters in te vullen van de nummer van de zegels die op revocatie gezet moeten worden. Als u daar de 
eerste 7 karakters invult hebt u normaal gezien enkel de zegels van dat specifieke doosje. Selecteer deze 
allemaal op een door u gekozen manier zoals hieronder beschreven.  
 
Door op de eerste regel te klikken kan u met de toetsencombinatie Ctrl-A alle getoonde zegels selecteren 
of de-selecteren.  
 
Of indien toch niet alle zegels geselecteerd moeten worden kan u na het klikken op een regel deze met de 
spatiebalk selecteren en met de pijltoets naar beneden, naar beneden gaan en dan weer selecteren met de 
spatiebalk enzovoort.  
 
Of met de linker muistoets alle selectievakjes één voor één selecteren.  
 
Door vervolgens op de knop “Status wijzigen” te klikken krijgt u een nieuw venster waar u op de knop 
Revocatie kan klikken. U krijgt vervolgens de vraag of deze zegels op Revocatie gezet moeten worden. 
Door dit te bevestigen staan alle geselecteerde zegels op Revocatie en kunnen deze niet meer ingegeven 
worden in DigiPrint.  
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