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2.INLEIDING 
 
 

2.1 Samenvatting 
 
Dit document beschrijft de werking, installatie en configuratie van de scannertoepassing en de 
bijbehorende interface bedoelt voor het registreren van geplande en ongeplande processen. 
 
Voor geplande processen wordt vooraf een lijst in de terminal geladen van regels die moeten worden 
geregistreerd. Bij ongeplande processen wordt er een lijst met registraties in de terminal opgebouwd. 
 
De velden en volgorde van registratie worden gedefinieerd door middel van een of meerdere scripts 
die worden vastgelegd in een configuratiebestand, waardoor een zeer flexibele oplossing ontstaat. 
 
Als handterminal wordt gebruik gemaakt van een Symbol MT2070-batchterminal met ingebouwde 
scanner en 32 Mb geheugen.  
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3. TERMINALTOEPASSING 
 
Na installatie bevindt de toepassing zich in de map “\Program Files\MatrixMobile” op de terminal. Na 
een koude of warme start wordt de toepassing automatisch opgestart en blijft ze actief, ook als de 
terminal wordt uitgeschakeld.  
 
Doel van de toepassing is om te registreren ten opzichte van een lijst. Deze lijst kan initieel leeg zijn 
en worden gevuld met informatie, of vooraf worden geladen en worden gebruikt voor controle en 
aanvulling van informatie. 
  
De handterminaltoepassing bestaat uit een aantal schermen die hierna worden beschreven. Door 
middel van een configuratiebestand kan de toepassing geconfigureerd en gepersonaliseerd worden. 

3.1Datum/tijd scherm 
 
Als de terminal langere tijd niet gebruikt is, kan het voorkomen dat de batterijen leeg zijn, waardoor de 
interne klok stopt en met de standaard datum 1-1-2007 wordt geïnitieerd. Tijdens het opstarten wordt 
daarom gecontroleerd of de huidige klokdatum voorbij 1-1-2011 staat. Als dit niet het geval is, 
constateert de applicatie dat de systeemklok niet de juiste waarde heeft en wordt het onderstaande 
datum/tijd scherm getoond. Enkel de cijfers hoeven te worden ingegeven van de datum en tijd. Na 
bevestiging van de tijd worden de waardes overgenomen. Hierna wordt verder gegaan met het 
startscherm. 
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3.2 Start scherm 
 
Na opstarten wordt het startscherm getoond. Boven in beeld staan de naam van de klant, de huidige 
systeemdatum, systeemtijd en de mate waarin de batterij gevuld is. 
 
In het scherm staan de versie van het programma en een knop voor het starten van de registratie.  
De achtergrondkleur van het scherm geeft de status van de terminal aan: 
 

- Groen: De terminal is klaar voor gebruik en bevat geen registratiegegevens 
- Geel: De terminal bevat nog niet uitgelezen registratiegegevens 
- Rood: Terminal is bezig met communicatie 

 
 

    
 

  
 
Door middel van configuratie kunnen met de terminal meerdere toepassingen worden uitgevoerd. 
Vanuit het start-scherm wordt met [Pijl-omlaag] / [Pijl-omhoog] gewisseld van toepassing, waarbij de 
naam van de toepassing in de knop wordt getoond.  
 
Met behulp van de cijfertoetsen [1]..[9] kan ook rechtstreeks de gewenste toepassing door middel van 
het script-nummer worden geactiveerd.  
 
De functie van de knop wisselt automatisch tussen [Toepassing] en [Communicatie]. Met behulp 
van [Pijl-Links] en [Pijl-Rechts] kan daarnaast handmatig worden gewisseld tussen beide opties. 
 
De handterminal toepassing kan haar schermen tonen in verschillende talen. Met behulp van [F][n] 
kan er een taal worden gekozen. Standaard wordt de laatst gekozen taal gebruikt. (F1=Nederlands, 
F2=Duits, F3=Frans en F4=Engels).  
 
Als de juiste taal en toepassing in beeld staan, wordt deze met [Enter] geactiveerd en het hierna 
beschreven registratie scherm getoond. 
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3.3 Registratie scherm  
 
Tijdens het registreren wordt er slechts een scherm getoond waar binnen de gegevens worden getoond 
en vastgelegd. Het scherm bestaat uit een groot vlak waarin de gegevens van de huidige registratieregel 
worden getoond. Een prompt geeft aan welk gegeven wordt verwacht. De gevraagde informatie kan 
vervolgens worden ingetoetst in het geel gemarkeerde invoerveld onder in beeld: 
 
De volgorde waarmee informatie wordt gevraagd en getoond is afhankelijk van het gebruikte script in het 
configuratiebestand. In een script kunnen door middel van letters die corresponderen met afzonderlijk te 
definiëren velden verschillende registratiemethodes worden gedefinieerd.  
 
Als voorbeeld geven we nu een configuratie voor een ongeplande inventarisatie: 
 
;Label=Prefix;Prompt;MinSize;MaxSize;Type;Naam 
FieldA=Art;Scan artikel:;1;10;A;Artikel 
FieldL=Loc;Geef locatie:;1;10;A;Locatie 
FieldQ=Hvh;Aantal?;1;10;N;Aantal 
 
;Label=Prefix;Naam;Volgorde 
Script1=INV;Inventarisatie!;LAQ 
 
In het startscherm wordt de naam van het script getoond. Na bevestiging met [Ent] wordt het registratie 
script opgestart.  In de volgorde van het script staat eerst de letter L die correspondeert met het 
vastleggen van de locatie, waarvoor een alfanumerieke code wordt vastgelegd tussen 1 en 10 posities in 
het veld met de naam locatie. Op de terminal ziet dit ziet er nu als volgt uit: 
 

   
 
Vervolgens vraagt de terminal om artikel en aantal.  
Hierna wordt er een record vastgelegd en om de volgende locatie gevraagd. 
 

        
 
In het bijbehorende CSV-registratiebestand worden automatisch de volgende header en gegevensregels 
aangemaakt: 
 
$INV;Locatie;Artikel;Aantal 
#INV;1000;12345678;15 
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3.4 Configuratie van de toepassing  
 
De kracht van de toepassing zit in haar eenvoud en de flexibiliteit waarmee ze kan worden aangepast. 
De gebruiker krijgt slechts twee schermen te zien, het startscherm waarbinnen taal en toepassing 
worden gekozen, en het registratiescherm waarbinnen de toepassing wordt uitgevoerd. Dit zorgt ervoor 
dat de gebruiker met minimale instructie van deze scanoplossing gebruik kan maken. 
 
Het configuratiebestand  bevindt zich in dezelfde map als de toepassing en heeft de naam: 
 
 \Program Files\MatrixMobile\MatrixMobile.ini  
 
Uitgangspunt is dat voor alles wat niet wordt vastgelegd in het configuratiebestand de terminal standaard 
gedrag vertoond. De verschillende onderdelen van het configuratiebestand worden hierna afzonderlijk 
besproken. 

3.4.1 Veld definities 
 
Standaard kunnen in de terminal tot 26 velden worden gedefinieerd. Aan ieder veld wordt een 
(hoofd)letter van het alfabet toegekend. Dit kan in willekeurige volgorde. Geadviseerd wordt letters te 
kiezen die eenvoudig met het gegeven geassocieerd worden dat in het veld moet worden opgeslagen, 
bijvoorbeeld: A voor Artikel, O voor Order, L voor locatie, S voor serienummer etc. Dezelfde velden 
mogen in verschillende scripts voorkomen. Binnen een script mag hetzelfde veld 1 keer voorkomen. 
 
Per veld wordt een regel aan het configuratiebestand toegevoegd: 
 
Field<Letter>=<Prefix>;<Prompt>;<Minsize>;<Maxsize>;<Type>;<Naam> 
 
De parameters die in de velddefinitie kunnen voorkomen zijn: 
 
Parameter Omschrijving 
Letter Dit is de unieke letter die voor het veld wordt gebruikt. Als de definitie meerdere keren 

voorkomt, zal de eerste worden gebruikt.  
Prefix Een verkorte benaming van het veld die wordt gebruikt in de weergave van de huidige 

veldwaardes. 
Prompt De aanwijzingstekst die aan de gebruiker wordt getoond voor invoer van het gegeven 
Minsize De minimale lengte die de waarde in het veld lang moet zijn 
Maxsize De maximale lengte die het veld mag hebben 
Type *) Het soort informatie dat in het veld wordt verwacht, zie veldtypes  
Naam De naam die voor het veld wordt gebruikt in de header regel 
 
*) De verschillende gegevens types die voor een veld kunnen worden gedefinieerd zijn: 
 
Veldtype Omschrijving 
A Alfanumeriek veld, hierin is elk type informatie toegestaan  
N Numeriek veld, alleen getallen met decimalen zijn toegestaan 
 
Als er in een script een veldletter  X wordt gebruikt die niet gedefinieerd is, worden de volgende 
standaard parameters gebruikt: 
 
FieldX=Xxx;PromptX;1;20;A;FieldX 
 
Voor onbekende veldletter zal er dus een alfanumeriek van minimaal 1 en maximaal 20 posities 
worden gekozen dat als PromptX wordt uitgevraagd en als FieldX in de header verschijnt. 
 
Naast de lettervelden, zijn er ook een aantal systeemvelden die vooraf gedefinieerd gedrag vertonen 
en ook in een script kunnen worden opgenomen.  
De volgende tabel toont de beschikbare systeemvelden: 
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Veld Naam Omschrijving 
! Todo Bevat gewenste aantal voor geplande registratie  
? Done Bevat het gerealiseerde aantal voor geplande registratie 
~ Timestamp Datum en of tijdstip van registratie, Via de parameter “ Timestamp” kan het 

formaat worden opgegeven.   
* Status Plaatst een symbool dat correspondeert met de registratiestatus van de regel: 

[ ] (leeg) = Ongeregistreerd 
[-] (minteken) = Tekort op regel (Done<Todo) 
[=] (gelijkteken)=Volledig (Done=Todo) 
[+] (plusteken)=Teveel (Done>Todo) 
[*] (sterretje) = Regel nieuw toegevoegd 

 
Systeemvelden kunnen extra aan een script worden toegevoegd. 

3.4.2 Script definities 
 
Op de terminal kunnen een of meerdere scripts worden gedefinieerd. Elk script correspondeert dan met 
een menuoptie waarvoor de gebruiker kan kiezen. Een script heeft een uniek nummer en wordt als volgt 
vastgelegd: 
 
Script<Nummer>=<Prefix>;<Naam>;<ScriptVolgorde>{;<OpslagVolgorde>} 
 
De parameters uit het script hebben de volgende betekenis: 
 
Parameter Omschrijving 
Nummer Dit is het unieke cijfer dat voor het script wordt gebruikt. Het cijfer correspondeert met de 

toets uit het startscherm waarmee het script wordt opgestart en met de volgorde 
waarmee door de toepassingen kan worden gebladerd. Als de definitie meerdere keren 
voorkomt, zal de eerste worden gebruikt. 

Prefix Een verkorte benaming van het record waarin de gegevens voor en van het script 
worden opgeslagen en waarmee de header en dataregel uit het CSV-bestand beginnen. 

Naam De naam die voor de toepassing van dit script wordt gebruikt in het scherm 
Script-
volgorde 

De volgorde waarmee de velden uit het script worden uitgevraagd. Als er geen 
opslagvolgorde in gedefinieerd is de scriptvolgorde ook de oplagvolgorde. 

Opslag-
volgorde 

De volgorde waarmee de velden in het gegevens bestand worden verwacht en 
opgeslagen 

 
Bijvoorbeeld: 
 
Script1=PCK;Orderverzamelen;OLA!?~* 
 
Als voorbeeld een script voor order verzamelen waarbij records aangeleverd worden van het type PCK 
en de scriptvolgorde gelijk is aan de opslagvolgorde, verwacht een bestand met bijvoorbeeld de 
volgende indeling: 
 
$PCK;Order;Locatie;Artikel;Todo;Done;Timestamp;Status 
#PCK;1000;AA-10;12345678;100;;; 
#PCK;1000;AB-15;8775858;15;;; 
 
Tijdens uitvoering van het script wordt vervolgens gevraagd om Ordernummer, Locatie, Artikelnummer 
en Aantal. Registratietijdstip en status worden automatisch toegevoegd. Het gemuteerde bestand ziet er 
vervolgens als volgt uit: 
 
$PCK;Order;Locatie;Artikel;Todo;Done;Timestamp;Status 
#PCK;1000;AA-10;12345678;100;100;20120103 115623;= 
#PCK;1000;AB-15;8775858;15;14;20120103 120345;- 
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Naast de eerder genoemde lettervelden (A-Z) en systeemvelden (!?~*), kunnen er in een script nog 
aktie- symbolen voorkomen die zorgen voor een speciale manier waarop het script wordt uitgevoerd. De 
volgende tabel toont de beschikbare actie symbolen: 
 
Actie Naam Omschrijving 
a-z Persist Als de veldletters als kleine letter worden gebruikt, wordt de bijbehorende 

veldwaarde onthouden en als standaardwaarde gebruikt bij het opnieuw 
passeren van het veld  zonder dat de gebruiker dit ziet. 

< Confirm- 
left 

Zorgt ervoor dat ingevulde persist-velden links van het teken in het script 
bevestigd moeten worden, zodat ze gewijzigd kunnen worden. 

> Confirm-
right 

Zorgt ervoor dat ingevulde persist-velden rechts van het teken in het script 
bevestigd moeten worden, zodat ze gewijzigd kunnen worden. 

| Repeat Als het repeat symbool voorkomt in het script, zal na opslaan van het record aan 
het eind van het script op deze positie worden verder gegaan. Komt er geen 
repeat symbool voor, dan wordt het script vanaf het begin doorlopen. 

$ Fetch Gebruik de velden links van het fetch-teken in het script als zoeksleutel voor het 
opzoeken van een regel. 

^ Escape Standaard wordt met de Escape toets een stap teruggegaan in het script. 
Wanneer in het script links van het escape-teken op de escape toets wordt 
gedrukt, wordt het script met een stap verlaten. 

@ Request Laadt de dataregels voor het script in het werkgeheugen uit een bestand. De 
naam van dit bestand correspondeert met de configuratie parameter ImportFile 

# Save Bewaar het huidige werkgeheugen van het script in een bestand. De naam van 
dit bestand correspondeert met de configuratie parameter ExportFile  

+ Allow-
surplus 

Kan op willekeurige plek in script staan en geeft aan dat het toegestaan is in het 
Done-veld meer te registreren dan in het Todo-veld staat aangegeven. 

- Allow-
shortage 

Kan op willekeurige plek in script staan en geeft aan dat het toegestaan is in het 
Done-veld minder te registreren dan in het Todo-veld staat aangegeven. 

= Force 
sequence 

Kan op willekeurige plek in script staan en dwingt af dat het script de dataregels 
in bestandsvolgorde moet doorlopen. 

% Auto Ga automatisch naar eerstvolgende onvolledige regel volgens statusveld. 
1-9 Lookup Voer een lookup script uit 
 
Met behulp van de letter-, systeem- en actievelden is een grote diversietijd aan scripts te definiëren. In 
het laatste hoofdstuk worden configuratie voorbeelden besproken. 

3.4.3 Lookup script 
Soms is het noodzakelijk dat een ingeven code wordt gevalideerd in een opzoektabel en dat de 
bijbehorende omschrijving wordt getoond tijdens registratie. Hiervoor is het mogelijk een subscript 
binnen het script uit te voeren. Dit script wordt als lookup script apart gedefinieerd en door middel van 
een cijfer die het nummer van het script weergeeft aan het hoofdscript toegevoegd, bijvoorbeeld: 
 
Lookup<Nummer>=<Prefix>;<Bestand>;<ScriptVolgorde>{;<OpslagVolgorde>} 
 
De parameters uit het script hebben de volgende betekenis: 
 
Parameter Omschrijving 
Nummer Dit is het unieke cijfer dat voor het subscript wordt gebruikt. Het cijfer wordt ter 

verwijzing gebruikt in het hoofdscript. 
Prefix Een verkorte benaming van het record waarin de gegevens voor en van het script 

worden opgeslagen en waarmee de header en dataregel uit het CSV-bestand beginnen. 
Bestand De naam van het bestand waarin de opzoekgegevens liggen opgeslagen 
Script-
volgorde 

De volgorde waarmee de velden uit het script worden uitgevraagd. Als er geen 
opslagvolgorde in gedefinieerd is de scriptvolgorde ook de oplagvolgorde. 

Opslag-
volgorde 

De volgorde waarmee de velden in het gegevens bestand worden verwacht en 
opgeslagen 
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Bijvoorbeeld: 
 
Script1=ORD;Bestellen;ML1A2Q 
Lookup1=LEV;Leveranciers.csv;l$n 
Lookup2=ART;Artikelen.csv;a$o 
 
FieldM=Mag;Magazijn;1;10;A 
FieldL=Lev;Leverancier;1;10;A 
FieldA=Art;Artikel;1;10;A 
FieldN=;Naam;1;10;A 
FieldO=;Omschrijving;1;10;A 
FieldQ=;Aantal;1;3;N 
 
In het script met de naam ‘Bestellen’ wordt eerst gevraagd om het magazijn en vervolgens om de 
leverancier. Het bestaan van het leveranciersnummer wordt gecontroleerd in het Lookup1-script. Als de 
leverancier gevonden wordt, zal de bijbehorende naam worden getoond. Vervolgens wordt gevraagd om 
het artikelnummer en dit wordt gecontroleerd in het Lookup2-script. Nadat het artikel gevonden is, wordt 
de omschrijving getoond. Tenslotte wordt het aantal gevraagd en de regel opgeslagen. 
 

3.4.4 Overige configuratie parameters 
Naast de script en veld parameters, zijn er ook instellingen die te maken hebben met de bestanden 
waarin de registraties worden bewaard: 
 
Parameter Omschrijving 
ImportPath Bevat de map op de terminal waar de geplande opdrachtbestanden staan 
ImportFile *) Een verkorte benaming van het record waarin de gegevens voor en van het script 

worden opgeslagen en waarmee de header en dataregel uit het CSV-bestand 
beginnen. 

ImportFileN *) Naam van opdrachtenbestand voor script N 
ExportPath Bevat de map op de terminal waar de gerealiseerde registratiebestanden staan 
ExportFile *) Naam van gezamenlijk bestand waarin registratie gegevens worden geëxporteerd. 

Gegevens worden altijd toegevoegd.  
ExportFileN *) Naam van registratiebestand voor script N 
SyncMode De manier waarop wordt gecommuniceerd, zie beschrijving volgende hoofdstuk: 

Waardes: ActiveSync, Solicom, UniWedge, Ftp of None 
 
*) In de opgeven bestandsnaam kunnen tussen accolades veldletter en veldnamen voorkomen. Deze 
zullen worden gevuld met de actuele waarde uit het scriptbuffer. Als tussen accolades een datum-tijd 
formaat staat zal de huidige tijd waarde worden ingevuld, bijvoorbeeld: 
 
{Order}_{yyyyMMdd}.CSV en Ordernummer bevat 123456 geeft 123456_20120107.CSV 
 
**) Voor de weergave van velden wordt standaard de waarde van de prefix getoond, gevolgd door de 
veldwaarde . Als de veld-prefix leeg is, wordt deze weggelaten en alleen de veldwaarde getoond.   
Het is ook mogelijk om door middel van een accolade-formaat een gewijzigde weergave toe te passen. 
Geef hiervoor het formaat op achter het invoertype. 
 

4.COMMUNICATIE 
 
Om gegevens uit te kunnen wisselen met de terminal moet ActiveSync of Windows Mobiel Apparaat 
Centrum beschikbaar zijn op de computer waarop de cradle van de terminal is aangesloten. De 
installatie hiervan staat beschreven in het volgende hoofdstuk. Vervolgens kan er op verschillende 
manieren worden gecommuniceerd die hierna worden besproken. 

4.1 Communicatie via ActiveSync  
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Met behulp van ActiveSync worden de gegevens uit de map “ \My Documents” gesynchroniseerd met 
een corresponderende map op de pc waarmee de cradle van de scanner verbonden is. De te 
synchroniseren bestanden zullen vanuit de pc-omgeving in de bij de terminal horende synchronisatie 
map moeten worden klaargezet. Deze map wordt automatisch aangemaakt nadat ActiveSync is 
geïnstalleerd en de terminal een Partnership is aangegaan met de pc. 
 
In het register staat voor elke terminal waarmee een partnerschap is aangegaan met welke map de 
gegevens uitgewisseld. Desgewenst kan deze map met RegEdit worden aangepast, zodat bijvoorbeeld 
meerdere terminals dezelfde map delen. Als de terminal de naam <DeviceID> heeft, kan de map onder 
de volgende sleutel worden gevonden: 
 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows CE Services\ 
Partners\<deviceid>\Services\Synchronization 
 
Double-click op "Briefcase Path" en verander de waarde in het volledige pad van de map waarmee de 
gegevens moeten worden gesynchroniseerd, bijvoorbeeld in  "C:\My Documents\" op de pc. 
Pas na herstarten van de pc zal de gewijzigde map als synchronisatie folder actief worden. 
 
Zorg er bij communicatie via ActiveSync voor dat de ImportPath en ExportPath parameters verwijzen 
naar de map “ \My Documents”  dus: 
 
SyncMode=ActiveSync 
ImportPath=\My Documents 
ExportPath=\My Documents 

4.2 Communicatie via Solicom  
 
Voor communicatie kan ook gebruik gemaakt worden van het Solicom communicatie programma. In 
deze oplossing kan via het Solicom.cmd bestand dat zich naar keuze op de pc of op de terminal bevindt 
worden gecommuniceerd. Om via Solicom te communiceren moet de volgende opdrachtregels worden 
toegevoegd aan het configuratiebestand: 
 
SyncMode=Solicom 
ImportPath=\Application Data 
ExportPath=\Application Data 

4.3 Communicatie via Uniwedge  
 
Een andere alternatieve communicatie methode is mogelijk via het programma UniWedge, dat via de 
Upload en Download parameters bestanden rechtstreeks kan lezen en schrijven op een aangesloten 
terminal. Hierbij kan van elke gewenste map op de terminal gebruik gemaakt worden, bijvoorbeeld: 
 
SyncMode=Uniwedge 
ImportPath=\Application Data 
ExportPath=\Application Data 
 

4.4 Communicatie via FTP  
 
Wanneer er gegevens met een server op een andere plaats moeten worden uitgewisseld, kan ook 
gebruik gemaakt worden van FTP. Zorg ervoor dat de terminal verbonden voordat de communicatie 
wordt opgestart. De volgende parameters zijn van belang: 
 
SyncMode=Ftp 
ImportPath=\Application Data 
ExportPath=\Application Data 
Hostname=www.xxx.yyy.zzz 
Username=abcscan 
Password=nacscba 
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5. INSTALLATIE 
 
 
De AbcScan toepassing bestaat uit drie onderdelen waarvan installatie hieronder kort beschreven zal 
worden. 
 

5.1 Installatie handterminal toepassing 
 
De installatie voor de handterminal wordt geleverd als zipfile met de bestanden:  

- MatrixMobile.cab 
- MatrixMobile.cpy 
- MatrixMobile.reg 
- MatrixMobile.ini 
- STARTMENU.RUN 
- Symbol.all.arm.cab  

 
Pak de zipfile uit, sluit de handterminal aan en kopieer alle bestanden naar de map \ Application op de 
terminal. Verplaats vervolgens het bestand STARTMENU.RUN naar de map \Application\Startup. 
 
Vervolgens moet de terminal een koude start worden geven door de (gele) scan knop gelijktijdig met 
de “2” toets ingedrukt te houden totdat voor de tweede keer een wit scherm komt. Bevestig alle 
eventuele vragen met [Ent]. Tijdens de koude start worden alle benodigde bestanden geïnstalleerd.  
 
Geef vervolgens de terminal een warme start door de (gele) scan knop gelijktijdig met de “2” toets 
ingedrukt te houden totdat voor de eerste keer een wit scherm komt. De applicatie zal nu automatisch 
opstarten. 
 

5.2Installatie ActiveSync of Windows Mobile Apparaatcentrum 
 
Voor het uitwisselen van gegevens maakt de terminal gebruik van ActiveSync (onder XP) of Windows 
Mobile Apparaatcentrum (Vista / Windows 7). Wanneer deze niet op de computer waarmee de 
scanner wordt uitgelezen aanwezig is, moet deze eerst worden geïnstalleerd. Via de onderstaande 
links kunnen deze programma’s worden gedownload: 
 
Voor Windows XP kan ActiveSync worden gedownload via de volgende link:  
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=15 
 
Voor Vista kan het Windows Mobile Apparaatcentrum worden gedownload via: 
http://www.microsoft.com/downloads/nl-nl/details.aspx?FamilyID=46f72df1-e46a-4a5f-a791-09f07aaa1914 
 
Voor Windows 7 kan het Windows Mobile Apparaatcentrum worden gedownload via: 
http://microsoft-windows-mobile-device-center-32-bit.dutch.toggle.com/ 
http://microsoft-windows-mobile-device-center-64-bit.dutch.toggle.com/ 
 
Volg voor uitleg de beschrijvingen bij de genoemde websites. 
 
Wanneer de scanner is verbonden met de computer, zal ActiveSync of het Apparaatcentrum worden 
geopend. Via deze toepassingen zal de scanner toegang hebben tot internet en hiermee de MAIL- en 
FTP-server waarmee de inventarisatie gegevens worden uitgewisseld. 
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6.CONFIGURATIE VOORBEELD 
 
Hierna volgt een voorbeeld van een configuratie met verschillende registratieprocessen: 
 
LanguageID=3 
;Elk proces heeft eigen script 
;Label=Prefix;Caption;Script;Store 
ScriptID=1 
Script1=TRF;Transfer!;VN^|A1d!Q;AdQ 
Script2=TRF;Transfer?;VN^|A1d?Q;AdQ 
Script3=INV;Inventarisatie!;F^|A1d!Q;AQ 
Script4=INV;Inventarisatie?;F^|A1d?Q;AQ 
Script5=$$$;Artikelbestand;@Request;lookuptransit.dat 
Script6=$$$;Verwijder alles;@Delete 
Script7=$$$;Geheugeninfo;@Memory 
 
;Achter cijfers zit een lookup-script met lookupfile 
;Label=Prefix;Filename;Script 
Lookup1=;lookuptransit.dat;a$d 
LookupHdr1=Art;Type;Colour;Group 
LookupSdf1=13;17;13;7 
 
;0103    0001 
Header1={V}{N}    0001 
Header2={V}{N}    0001 
Header3={F}{F}    0001 
Header4={F}{F}    0001 
 
ImportFile=lookuptransit.dat 
ExportFile={V}{N}{F}{F}_{yyyyMMdd_HHmmss}.DAT 
 
;Label=Prefix;Prompt;MinSize;MaxSize;Type;Name;Default;Format 
FieldA=Art;Scan artikel:;1;13;A;ArtikelID 
FieldD=;Artikelomschrijving?;0;30;A;Omschrijving 
FieldF=Fil;Filiaal?;2;2 
FieldN=Naar;Naar filiaal?;2;2 
FieldQ=Hvh;Aantal?;1;4;N;Aantal;1;0000 
FieldV=Van;Van filiaal?;2;2;N 
FieldO=;Artikelgegevens verniewen?;1;1;B;;J 
 
Separator={TAB} 
 
;SyncModes=Solicom;Ftp;None 
SyncMode=Solicom 
 
;Allow for leaving application 
AllowExit=False 
 


