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1. Inleiding 

 
Dit document beschrijft de Multivers Mobile toepassing, een programma waarmee u met behulp van 
een handterminal rechtstreeks in Multivers de belangrijkste handelingen voor uw voorraadbeheer 
kunt uitvoeren. Vanuit de toepassing zijn de volgende opties beschikbaar: 
 

- Bestellen : Aanmaken van inkooporder vanaf de handterminal 
- Ontvangen : Goederen voor ontvangst binnenmelden 
- Artikelinfo : Gegevens tonen met betrekking tot gescand artikel 
- Tellijst : Inventarisatie uitvoeren op basis van telorders  
- Verkopen : Verkooporders aanmaken vanaf de handterminal 
- Verzamelen : Orderpicken met behulp van de terminal 
- Interfiliaal verzamelen (optioneel)  
- Interfiliaal ontvangen (optioneel) 

 
Met behulp van draadloze comunicatie via wifi en webservices kunt u overal waar draadloos internet 
beschikbaar is toegang krijgen tot uw eigen Multivers administratie om de genoemde taken uit te 
voeren. Dit betekent niet alleen scannen in uw winkel of magazijn, maar ook op beurzen, bij uw 
leverancier of klant in binnen- en buitenland! De enige randvoorwaarde is dat er op de plaats van 
registratie een draadloos netwerk beschikbaar is met toegang tot Internet. 
 
In de rest van dit document wordt de toepassing nader beschreven. 
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2. Beschrijving van toepassing 

 
De Multivers Mobile applicatie is speciaal ontwikkeld voor Symbol terminals van het type MC3090 
met Windows CE. Deze wifi-terminal is leverbaar is een groot aantal verschillende uitvoeringen, met 
verschillende type scanners, toetsenbord varianten, met of zonder pistoolhandvat.  
 
Deze toepassing maakt gebruik van de Multivers Webservice en Multivers Worker die via de Internet 
Information Server (IIS) een verbinding vormen tussen de Multivers database  en een draadloze Wifi 
netwerk waarover een of meerdere terminals verbinding kunnen krijgen. In de bijlage staat de wijze 
waarop de applicatie wordt geïnstalleerd. 
 
De toepassing kan via een snelkoppeling op het scherm van de terminal worden gestart, waarna ze 
het volledige scherm gebruikt (kioskmode). De schermen die verschijnen na opstarten zullen hierna 
worden beschreven. 
 
De cursor geeft aan waar een gescande of ingetoetste waarde verschijnt. Omdat de standaard cursor 
(een knippende verticale streep) niet altijd even goed zichtbaar is, wordt de achtergrond van het 
veld waarop de cursor staat geel gemaakt. Standaard worden tekens toegevoegd op de plaats waar 
de cursor staat. Als er een waarde wordt voorgesteld die eenvoudig moet kunnen worden gewijzigd, 
wordt de gehele waarde geselecteerd in een blauwe balk. Er kan dan direct over de waarde heen 
getikt worden zonder dat eerst de oude waarde moet worden verwijderd. 
 
Overal waar “Barcode” kan zowel het interne Multivers artikelnummer worden gebruikt, als de 
waarde voor de barcode die is ingevuld voor het artikel binnen Multivers. Waardes kunnen zowel 
worden ingetoetst als gescand. Ingetoetste waardes moeten met [Enter] worden bevestigd, wanneer 
er gescand wordt de waarde uit de barcode automatisch geënterd.  
 
Ook als de cursor op het  “Aantal”-veld staat kan er gescand worden. 
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2.1 Versiescherm 

 
Na opstarten van de toepassing wordt het volgende scherm getoond: 
 

 
  
Naast naam van de applicatie worden boven in beeld de licentiegegevens van de gebruiker getoond. 
Na bevestiging van de [OK] knop wordt het volgende instellingenscherm getoond: 
 

 
 
De ingegeven instellingen worden bewaard op de terminal en zullen na een herstart van het 
programma bewaard blijven. In het eerste veld wordt het adres van de webservice ingevuld. 
Standaard wordt hiervoor de volgende url gebruikt: 
 
http://<ip-adres server>/barcodeservice/terminal.asmx 
 
De andere twee velden worden gebruikt ter identificatie van de plaats (filiaal) waar de terminal 
wordt gebruikt en het apparaat (terminal) dat wordt gebruikt. Deze gegevens worden gebruikt ter 
identificatie van de gebruikte terminal in de communicatie met de webservice. 
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2.2 Hoofdmenu 

 
Nadat de basisinstellingen zijn gedaan wordt het hoofdmenu van de toepassing getoond. In de 
basisversie bestaat dit uit de eerste 6 opties. Ten behoeve van interfiliaal verkeer zijn er twee 
aanvullende opties mogelijk. 
 
Een menuoptie kan worden gekozen door intoetsen van een nummer of door de gewenste optie in 
het scherm aan te raken.  
 

 
 
Onder elke menukeuze zit over het algemeen een vervolgscherm waarin de informatie kan worden 
gescand of via het toetsenbord worden ingevuld. Hierna zullen de verschillende menukeuzes nader 
worden besproken. 
 

2.2.1 Menuoptie “Bestellen” 

Met behulp van de terminal kunnen op de werkvloer artikelen worden bijbesteld. Vanuit de 
webservice worden hier de bijbehorende inkooporders aangemaakt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt 
van het volgende scherm: 
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Standaard wordt er besteld voor het magazijn waarvoor de terminal is ingesteld. Door ingeven of 
scannen van het artikelnummer (intern of als barcode) wordt het artikel bepaald dat moet worden 
besteld. Als dit artikel niet bekend is volgt de melding “Artikel onbekend”. Als het artikel wel bekend is, 
worden de bijbehorende gegevens getoond, inclusief omschrijving, (voorkeur)leverancier met naam, 
eenheid en het reeds bestelde aantal. 
Vervolgens gaat de cursor naar het “Aantal bij”-veld. Vul hier het aantal in dat moet worden bijbesteld. 
Na bevestiging met [Enter] wordt het aantal in het “Besteld”-veld overgenomen en verplaatst de cursor 
zich naar het “Barcode”-veld zodat een volgend artikel kan worden besteld. Met de [Esc]-toets kan het 
bestellen worden beëindigd, waarna de webservice een bestelorder aanmaakt en het hoofdmenu 
wordt getoond. 
 
2.2.2 Menuoptie “Ontvangen” 

Als er in Multivers inkooporders aanwezig zijn, kunnen deze met behulp van de terminal als 
ontvangen worden gemeld. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het volgende scherm: 
 

 
 
Standaard wordt de eerste regel van de eerste nog niet ontvangen inkooporder getoond. Vanuit het 
“Order”-veld kan desgewenst een andere inkooporder worden gekozen. Ter controle staat de naam 
van de leverancier vermeldt op de tweede schermregel. Standaard staat de cursor op het veld 
“Pakbon”, waarin ter referentie het pakbonnummer dat bij de ontvangen goederen zit kan worden 
ingevuld. Na bevestiging met [Enter] verplaatst de cursor zich naar het “Barcode”-veld. 
 
Artikelen uit de ontvangen inkooporder kunnen worden geselecteerd door middel van bladeren, 
scannen of intoetsen van het artikelnummer. Als het ingegeven artikelnummer niet in de order zit, 
volgt er een foutmelding en kan er opnieuw een artikel worden ingegeven. 
  
Zit het artikel wel in de order, dan worden de bijbehorende gegevens (omschrijving, aantallen, 
besteldatum en eenheid) getoond en verplaatst de cursor zich naar het “Aantal”-veld. Standaard 
wordt het aantal 1 voorgesteld, maar dit kan handmatig worden gewijzigd. Na bevestiging met 
[Enter] wordt het aantal verwerkt en de volgende incomplete regel gezocht en getoond.  
 
Dit herhaald zich totdat alle regels zijn ontvangen, waarna de melding “Order compleet” wordt 
getoond. Met behulp van de pijltoetsen kan nog door de order worden gebladerd, terwijl met de 
[Esc]-toets naar het hoofdmenu wordt teruggekeerd. 
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2.2.3 Menuoptie “Artikelen” 

Naast de ordergerelateerde opties, is er ook een algemene menuoptie beschikbaar voor het 
opvragen van artikelinformatie. Het bijbehorende scherm heeft slechts een invoerveld “Barcode” . 
In dit veld kan zowel het interne (Multivers) artikelnummer worden ingevuld, als de barcode die zich 
op het artikel bevindt. Na scanning of bevestiging met [Enter] zal de webservice de bijbehorende 
artikelgegevens opzoeken en weergeven via het volgende scherm: 
 

 
 
In het scherm worden naast artikelnummer(s), de omschrijving, prijs, locale voorraad en de 
voorraad elders getoond. Met behulp van de [Esc]-toets kan het scherm worden verlaten en worden 
teruggekeerd in het hoofdmenu. 
 

2.2.4 Menuoptie “Tellijst” 

Om te weten wat de huidige voorraad is, kan gebruik gemaakt worden van de menuoptie “Tellijst”. 
Hiervoor moet eerst in Multivers een telorder worden aangemaakt, waarin wordt aangegeven welke 
artikelen moeten worden geteld. Voor het tellen wordt onderscheidt gemaakt tussen een 1e en een 
2e telling. De 1e telling is voorlopig en hierbij krijgt de gebruiker niet te zien wat er volgens het 
systeem aan voorraad aanwezig is. De 2e telling is definitief en zal de gebruiker wel de eerder 
getelde voorraad tonen. 
 
Voor het onderstaande scherm kiest de gebruiker tussen de 1e en 2e telling. Om een tweede telling 
te kunnen uitvoeren moet de gebruiker een pincode ingeven en kiezen voor [Ja]: 
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Vervolgens wordt het telscherm getoond. De schermen voor 1e en 2e telling zijn vrijwel identiek, bij 
een eerste telling wordt het “Voorraad”-veld niet getoond. Allereerst moet in het eerste veld van 
het scherm de gewenste Telorder worden gekozen. Vervolgens wordt de eerste regel uit de telorder 
getoond, met artikelnummer(s), omschrijving en eenheid waarin wordt geteld. 
De cursor staat standaard op het barcodeveld. Door middel van scanning, toetsenbord of bladeren 
met de pijltoetsen kan een artikel worden geselecteerd. Nadat met [Enter] het gekozen artikel is 
bevestigd, verplaatst de cursor zich naar het “Geteld”-veld. 
 

 
 
Standaard is het “Geteld”-veld leeg en kan er een aantal worden ingegeven. Als het aantal al eerder 
een aantal werd bevestigd, zal dit aantal opnieuw worden getoond. Met behulp van de [Enter]-toets 
wordt het aantal bevestigd en verplaatst de cursor zich naar het “Barcode”-veld. 
Met behulp van de [Esc]-toets wordt teruggekeerd in het hoofdmenu, waarna de webservice de 
tellingen zal verwerken. 
 

2.2.5 Menuoptie “Verkopen” 

Met behulp van de terminal kan ook een losse verkooporder worden ingevoerd aan een klant die 
bekend is binnen Multivers. Hierbij wordt het volgende scherm getoond: 
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Kies allereerst achter “Debiteur” de gewenste klant waarvoor de verkooporder moet worden 
aangemaakt. Ter controle wordt de naam van de gekozen klant getoond.  
Op de volgende regel staat het magazijn waaruit de verkoop plaatsvindt. Dit komt overeen met de 
waarde die gekozen is tijdens het instellen van de terminal. 
Vervolgens kan het nummer van het te verkopen artikel worden gescand of ingetoetst. Hierbij kan 
zowel gebruik gemaakt worden van het interne artikelnummer, als van de barcode van het artikel. 
Als het artikel niet bekend is volgt er een melding en kan er opnieuw een artikel worden ingegeven. 
Als het artikel wel bekend is worden omschrijving, prijs en eenheid getoond en verplaatst de cursor 
zich naar het aantal veld. 
 

 
 
Standaard wordt het aantal 1 voorgesteld, maar dit aantal kan vanaf het toetsenbord worden 
aangepast. 
 
Na bevestiging met [Enter] zal de bestelregel worden bewaard en verplaatst de cursor zich naar het 
barcode veld. Vanuit het barcodeveld kan opnieuw een artikel worden gescand dat aan de 
verkooporder moet worden toegevoegd.  
 
Met behulp van de [Esc] toets kan het verkoopproces worden verlaten, waarna er vanuit de 
webservice een verkooporder wordt aangemaakt voor de zojuist ingegeven artikelen. 
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2.2.6 Menuoptie “Verzamelen” 

Als er binnen Multivers verkooporders klaarstaan die de status hebben dat ze kunnen worden 
verzameld (geraapt), dan kan hiervoor gebruik gemaakt worden van de handterminal. In het scherm 
worst standaard de eerste regel uit de eerste verkooporder getoond:  
 

 
 
Als dit niet de gewenste verkooporder is, kan vanuit het eerste veld een ander ordernummer worden 
gekozen. Ter controle wordt op de tweede schermregel de naam van de debiteur getoond waarvoor 
zal worden verzameld. 
De volgende regel tonen magazijn en locatie van waaraf verzameld zal worden. Met behulp van de 
pijltoetsen kan door de regels uit de verkooporder worden gebladerd. Een teller boven in beeld 
geeft aan welke regel uit de verschillende orderregels op dit moment wordt getoond. De velden 
barcode en artikel geven aan wat het nummer van het artikel is, terwijl daaronder de bijbehorende 
omschrijving wordt getoond. Het veld “Verzameld” geeft het reeds verzamelde en het gewenste 
aantal van het artikel aan. Hierachter staat de datum die hoort bij de verkooporder. Achter het 
“Aantal”-veld staat de eenheid die wordt verzameld. 
Als het getoonde artikel niet het gewenste artikel is, kan door middel van scanning ook een ander 
artikel (uit de order) worden gekozen. Alleen als het ingegeven artikelnummer zich in de 
verkooporder bevindt, kan het worden gekozen.  
Na bevestiging van het artikel met [Enter] verplaatst de cursor zich naar het aantal veld. 
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Het aantal kan worden gewijzigd en of bevestigd met [Enter]. Na bevestiging wordt het verzamelde 
aantal bijgewerkt en getoond achter “Verzameld”. Als het aantal gelijk is aan het gewenste aantal 
in de verkooporder, wordt automatisch de volgende regel uit de verkooporder getoond. Als alle 
regels verzameld zijn volgt de melding “Order compleet”. 
Met behulp van de [Esc]-toets kan het verzamelproces worden verlaten. Als de order nog niet 
compleet is moet worden aangegeven of de order mag worden afgesloten. 
 

 
 
Als de verkooporder met [Ja] wordt afgesloten, zal de webservice de verkooporder in Multivers 
verwerken. Blijft de order openstaan, dan kan ze op een later tijdstip verder worden verzameld. 
 

2.2.7 Menuoptie “Interfiliaal verzamelen” 

Als addon voor Multivers is er de optie “Interfiliaal” beschikbaar. Hiermee kunnen interfiliaal orders 
worden aangemaakt om goederen te verplaatsen van de ene naar de andere vestiging (magazijn). 
Op de handterminal wordt dit ondersteund met de opties interfiliaal verzamelen en -ontvangen. 
 
De werking van interfiliaal verzamelen is verder gelijk aan de menuoptie Verzamelen. 
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2.2.8 Menuoptie “Interfiliaal ontvangen” 

Als addon voor Multivers is er de optie “Interfiliaal” beschikbaar. Hiermee kunnen interfiliaal orders 
worden aangemaakt om goederen te verplaatsen van de ene naar de andere vestiging (magazijn). 
Op de handterminal wordt dit ondersteund met de opties interfiliaal verzamelen en ontvangen. 
 
De werking van Interfiliaal Ontvangen is verder gelijk aan de menuoptie Ontvangen. 
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3. Installatie  

Het gereed maken van een terminal in verloopt via de volgende stappen: 
 
1. installatie van ActiveSync (indien niet aanwezig) 
2. koppelen van terminal aan pc 
3. laden van de benodigde programmabestanden op de terminal; 
4. installeren van de geladen cabinet bestanden; 
5. maken van een snelkoppeling op de terminal 
6. instellen van de draadloze verbindingsparameters op de terminal 

3.1 Installatie van ActiveSync op de PC 

 
Voordat met de terminal kan worden gesynchroniseerd, moet Microsoft ActiveSync op de desktop-pc 
waarmee wordt gecommuniceerd aanwezig zijn. Gebruik hiervoor een recente versie. Meer informatie 
is te vinden op de onderstaande link: 
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=0D6536E7-A1F1-4C6C-8064-
C3531CD00B18&displaylang=nl  
 
ActiveSync kan worden herkend aan een groen rondje op de taakbalk met hierin twee pijlen. 
 
Plaats de terminal in de met de PC verbonden cradle en controleer dat ActiveSync hierop reageert 
door het opstarten van een Wizard.  

3.2 Aanmaken van partnerschap met terminal 

Als een terminal zich de eerste keer aanmeld bij de pc, wordt er door ActiveSync een “New 
Partnership Wizard” opgestart. Kies in de Wizard schermen voor de volgende instellingen: 
 

1) Kies in het eerste scherm van de Wizard voor een “New Partnership”.  
2) Kies in het tweede scherm van de Wizard voor “Synchronise with Desktop”. 
3) Geef in het derde scherm de naam van de terminal aan. Standaard wordt hier de waarde 

ingevuld die op de terminal onder: Start -> Settings -> System (tab) -> About (icon) -> 
DeviceID is ingevuld achter Device name. 

4) Kies vervolgens naar keuze voor synchronisatie met 1 of 2 computers; 
5) In het volgende scherm worden de te synchroniseren toepassingen getoond. Alleen de optie 

“Files / Synchronised files” hoeft te worden aangevinkt. De andere opties zijn hier niet nodig. 
6) Vervolgens wordt er op de computer onder “My documents” een submap aangemaakt met de 

“<naam terminal> My documents”. Bestanden in deze map worden gesynchroniseerd met de 
“My documents” map op de terminal. Via deze map worden bestanden uitgewisseld. 

7) Klick in het laatste scherm op “Voltooien” (“Finish”) van de wizard. 

3.3 Kopiëren van de bestanden naar terminal 

Klick vervolgens op het ActiveSync symbool op de taakbalk en kies voor  “Open Microsoft Active 
Sync”. Het ActiveSync scherm wordt getoond. Kies voor “File->Explorer” (of het icoontje met het 
vergrootglas). Vanaf de PC kan vervolgens gebladerd worden door de bestandsstructuur van de 
terminal. De eerst getoonde map is automatisch ook de “Temp” van de terminal.   
Kopieer vervolgens naar deze map de volgende bestanden: 
 

• netcf.all.wce4.armv4.cab,  
• Mvm_WCE4.ARMV4.cab, 
• Symbol.all.arm.cab 
• System_SR_enu.cab 

 
Opmerking: Met behulp van de toetscombinatie [7][9] en [Power] kan op de terminal ten allen 
tijde een zogenaamde warme start worden uitgevoerd, waarbij de terminal opnieuw start, zonder 
verlies van gegevens.
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3.4 Installatie op de terminal 

Open vervolgens de “Explorer” op de terminal door vanaf het startscherm te kiezen voor: 
 
“Start -> Programs -> File Explorer”. Ga naar de map “Temp” en klick op het zojuist gekopieerde 
cabinet bestanden in de genoemde volgorde. De applicatie zal nu automatisch worden geïnstalleerd 
en als pictogram worden toegevoegd aan de Programs map. 
 
Door op dit pictogram te klikken zal de applicatie automatisch worden opgestart.  
De terminal is nu klaar voor gebruikt. 

3.5 Snelkoppeling op bureaublad van de terminal 

 
Vanuit de Explorer op de terminal kan een snelkoppeling naar het bureaublad worden gemaakt. Ga 
met de Explorer naar “Program Files\Multivers Mobile” en selecteer de MvmWinCe applicatie. Met 
behulp van de optie “File -> Send To -> Desktop as Shortcut” wordt er een snelkoppeling 
aangemaakt.  

3.6 Instellen wifi op terminal 

 
Voordat met de terminal kan worden gewerkt, moet ook de draadloze communicatie op de terminal 
goed zijn ingesteld en er een werkend wifi netwerk beschikbaar zijn. 
 
Ga op de terminal als volgt te werk: 

• Klik op Start 
• Klik op Programs 
• Klik op Fusion 
• Klik op WCConfigure 
• Klik op Options 
• Selecteer uit het menu: Regulatory 
• Selecteer :Netherlands" bij Settings 
• Verwijder het vinkje bij "E nable 802.11d" 
• Klik op Save en sluit het Options scherm 
• Klik op "Find WLAN's" 
• 1 of meerdere draadloze netwerken verschijnen. Klik op het juiste netwerk (SSID) en houdt de 

pen lang genoeg ingedrukt totdat een menu verschijnt. SSID = Naam van netwerk. 
• Selecteer "Connect"  
• Accepteer het Profile ID wanneer hier in beide gevallen (<SSID>) is ingevuld. Klik op Next 
• Selecteer "Infrastructure" bij Operating mode en "Allow any country" bij Country. Klik op Next 
• Selecteer "None"  bij Authentication. Klik op Next 
• Selecteer "128-Bit WEP" bij Encryption. Selecteer Key index 2 Klik op Next 
• Vul in bij 128-bit WEP de bij u gebruikte encryptie in (Bijv:  12345 6a123 456b 1234 56c1 

2345) Klik op Next 
• Selecteer "DHCP"  bij Ip Address Entry. Klik op Next 
• Selecteer "Automatic"  bij Transmit Power 
• Selecteer "Fast Power Save" bij Battery Usage. Klik op Finish 
 
Start ter controle dat de terminal goed is ingesteld de “Internet Explorer”  (via snelkoppeling op 
bureaublad van PDA) en kies een website (bijvoorbeeld www.nu.nl). Controleer als er geen 
webpagina wordt weergegeven nogmaals de bovenstaande instellingen. Start vervolgens via de 
snelkoppeling Multivers Mobile op. 


