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Inleiding 

Dit document beschrijft POS-Mobile, de eenvoudig te gebruiken point-of-sale toepassing die gebruik 
maakt van een PDA.  
 
Met behulp van een configuratiebestand worden op de PDA verschillende kassaschermen 
gedefinieerd die vanuit het menu kunnen worden geactiveerd. Daarnaast zijn er een aantal 
totaaloverzichten mogelijk waarbij de verkopen worden uitgesplitst over de in de configuratie 
gedefinieerde groepen.  
 
In dit document wordt de installatie, configuratie en werking van deze applicatie beschreven. 
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1. Installatie PDA-applicatie 

Voordat met de PDA kan worden gesynchroniseerd, moet Microsoft Active Sync op de betreffende 
pc/server aanwezig zijn. Gebruik hiervoor een recente versie. Meer informatie is te vinden op de 
onderstaande link: http://www.microsoft.com/windowsmobile/downloads/activesync37.mspx 
 
Active sync kan worden herkend aan een groen rondje op de taakbalk met hierin twee pijlen. 
 
Plaats de PDA in de met de pc verbonden cradle en controleer dat ActiveSync hierop reageert door 
het opstarten van een wizard.  

1.1 Installatie op de pc 

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 PDA aan. Standaard wordt hier de waarde 

ingevuld die op de PDA 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 PDA> My documents”. Bestanden in deze map worden gesynchroniseerd met de 
“My documents” map op de PDA. Via deze map worden bestanden uitgewisseld met de PDA. 

7) Klik in het laatste scherm van de wizard op “Voltooien” (“Finish”). 
 
Klik vervolgens op het ActiveSync-symbool op de taakbalk en kies voor “Open Microsoft Active 
Sync”. Het ActiveSync-scherm wordt getoond. Kies voor “File->Explore” (of het pictogram met het 
vergrootglas). Vanaf de PC kan vervolgens gebladerd worden door de bestandsstructuur van de PDA. 
De eerst getoonde map is automatisch ook de “My documents” van de PDA. Kopieer vervolgens het 
bestand “Pos_PPC.ARMV4.CAB” naar deze map.  

1.2 Installatie op de PDA 

 
Open vervolgens de “Explorer” op de PDA door vanaf het startscherm te kiezen voor: 
 
“Start -> Programs -> File Explorer”. Ga naar de map “My documents” en klik op het zojuist 
gekopieerde cabinet-bestand (“Pos_PPC.ARMV4.CAB”) De applicatie zal nu automatisch worden 
geïnstalleerd en als pictogram worden toegevoegd aan de map Programs. 
 
Door op dit pictogram te klikken zal de applicatie automatisch worden opgestart.  
De PDA is nu klaar voor gebruik. 
 
Vanuit de Explorer op de PDA kan een snelkoppeling naar het bureaublad worden gemaakt. Ga met 
de Explorer naar “Program Files\Pos” en selecteer de POS-applicatie. Met behulp van de optie “File 
-> Send To -> Desktop as Shortcut” wordt er een snelkoppeling aangemaakt.  
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2. Configuratie 

Voordat met de POS-applicatie kan worden gewerkt, moet er een configuratiebestand op de PDA 
aanwezig zijn waarin wordt aangegeven welke knoppen per menu getoond moeten worden, tot 
welke groep deze behoren en wat het bedrag is dat per knop wordt aangeslagen. 
 
Het configuratiebestand heeft de naam CONFIG.TXT en kan met bijvoorbeeld Kladblok (notepad) 
worden aangemaakt. Op de eerste regel wordt de naam van de verschillende velden weergegeven. 
De volgende regels bevatten de waardes voor deze velden. Het bestand bevat regels met de 
hiernavolgende velden die elk worden gescheiden door een puntkomma en eindigen met een harde 
return. 
 

Veldnaam Omschrijving Voorbeeld 

Menu Naam van het kassamenu; deze wordt getoond in de 
menuselectie en in de titelbalk van het menu 

Verkoop 

Groep Ten behoeve van de totalen worden los van de menu-
indeling totalen per groep berekend. 

2 

Code Elke menuknop heeft ook een code. In de totalen per artikel 
worden de artikelen met dezelfde code samengevoegd.  

101 

Omschrijving Hier staat de tekst die op de menuknop moet worden 
weergegeven. 

Koffie 

Prijs Het bedrag dat moet worden bijgeteld als de menuknop 
wordt aangeslagen.  

1.45 

  
In het hierna volgende voorbeeld worden twee menuschermen gedefinieerd, genaamd ‘Kaartjes’ en 
‘Verkoop’. Het kaartjesmenu zal 3 knoppen tonen met de opschriften Volwassenen, Kinderen en 
65+, waarvan de prijs respectievelijk 5.00, 2.50 en 3.00 euro is. Het verkoopscherm toont 7 
knoppen met de opschriften koffie t/m Snoep/Chips. In totaal zijn er 4 groepen waarover de 
verkopen zullen worden uitgesplitst: 
 

Menu;Groep;Code;Omschrijving;Prijs 
Kaartjes;1;150;Volwassenen;5.00 
Kaartjes;1;151;Kinderen;2.50 
Kaartjes;1;152;65+;3.00 
Verkoop;2;101;Koffie;1.45 
Verkoop;2;102;Frisdrank;1.45 
Verkoop;2;103;Jus/Fristi;1.60 
Verkoop;3;104;Heineken;1.70 
Verkoop;3;105;Palm;2.10 
Verkoop;3;106;Wijn;2.10 
Verkoop;4;107;Snoep/Chips;0.80 

 
Om de bovenstaande menu’s te activeren moeten het bestaande bestand CONFIG.TXT in de map 
/Program Files/Pos/ op de PDA worden vervangen door dit nieuwe bestand, de PDA worden gereset 
en moet het bijbehorende bestand RESULT.TXT (zie hoofdstuk 4) worden verwijderd. 
Gebruik hiervoor de FileExplorer van Microsoft’s ActiveSync (zie hoofdstuk 1). 
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3. Gebruik van POS Mobile 

Direct nadat de POS-applicatie en de bijbehorende configuratie op de PDA zijn geïnstalleerd kan 
deze worden gebruikt. De applicatie kan worden opgestart door aanklikken van de snelkoppeling in 
het PDA-menu of door aanklikken van POS.EXE in de map /Program Files/Pos/. 
 

 
 
Initieel wordt een leeg scherm getoond. In de menubalk linksonder zijn de keuzes ‘Menu’ en 
‘Totalen’ zichtbaar. Deze corresponderen met de twee verschillende gebruiksmodi binnen de 
toepassing. Wanneer wordt gekozen voor een optie onder ‘Menu’ zal het corresponderende 
kassamenu worden getoond.  
 

 
 
Wordt gekozen voor totalen, dan wordt er een overzicht getoond van de door de applicatie 
geregistreerde kassatotalen.  
 

 
 
Hierna zullen beide keuzes nader worden beschreven. 
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3.1 Menuscherm 

Als er geen verkoop actief is, kan vanuit de menubalk gekozen worden voor het gewenste 
kassamenu. De menunamen die worden genoemd zijn afkomstig uit de eerste kolom van het 
configuratiebestand. Door op het gewenste menu te klikken wordt het bijbehorende kassamenu 
getoond, waarbij voor elke regel uit het configuratiebestand met dezelfde menunaam boven in 
beeld een knop wordt getoond met als opschrift de corresponderende omschrijving uit het 
configuratiebestand. Per schermregel worden drie knoppen getoond.  
 

 
 
Het middendeel van het scherm wordt gebruikt voor het weergeven van de huidige verkoop. Per 
regel worden het aantal, de omschrijving en het bedrag van het aangeslagen artikel getoond. De 
ruimte die beschikbaar is voor de verkoopweergave, wordt gedeeld met de ruimte voor de 
menuknoppen. Bij gebruik van 9 tot 12 knoppen is het scherm gelijkwaardig verdeeld tussen boven- 
en middendeel.  
 
Onder in beeld staan knoppen voor erbij/eraf [+/-] en [Totaal/Betalen] en wordt op elk moment het 
totaalbedrag getoond.  
 

 



Handleiding POS Mobile 

- 8 – 
 

Copyright Solicom International 

Verkoop vindt plaats door aanklikken van de getoonde artikelknoppen. In volgorde van verkoop 
verschijnen de artikelen in het middeldeel van het scherm. Standaard wordt een aangeklikt artikel 
toegevoegd. Door meermaals het artikel aan te klikken wordt het aantal verhoogd. Gelijktijdig 
wordt het bedrag per regel berekend en wordt het totaalbedrag onder in beeld getoond. De blauwe 
balk in het scherm geeft steeds het laatst verkochte artikel aan. 
 

 
Door op de erbij-knop [+] te klikken, verandert deze in eraf-knop [-]. Het aantal van het 
aangeklikte artikel uit de lijst wordt nu verlaagd. Wanneer het aantal op 0 komt wordt het uit de 
lijst verwijderd, waarna de eraf knop automatisch in erbij-knop verandert. 
 

 
Door de [Totaal] knop aan te klikken, verandert deze in [Betalen] en wordt het totaalbedrag 
getoond. De gebruiker heeft nog de mogelijkheid de getoonde verkoop te wijzigen door het 
aanklikken van een artikel.  Wanneer echter voor [Betalen] wordt gekozen, wordt de verkoop 
geaccepteerd.  
 
Hierbij wordt het scherm leeggemaakt en worden intern de verkoopregels bij het subtotaal 
opgeteld. De PDA is nu klaar voor een nieuwe verkoop. 
 

 
Tijdens de verkoop zijn de opties ‘Menu’ en ‘Totalen’ onder in beeld niet actief en kan er niet voor 
een ander scherm worden gekozen. 
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3.2 Totalenscherm 

Intern registreert de PDA de aantallen en bedragen van elke verkoop op drie niveaus.  
Schematisch kan dit als volgt worden voorgesteld: 
 
Verkoop Menu -–(knop Artikel)--> Verkoop --(knop Betalen)--> Subtotaal --(knop Boeken)--> Totaal 
 
1) Vanuit het Verkoopmenu registreert de gebruiker een verkoop. Deze blijft in beeld totdat de 
gebruiker met de knop [Betalen] de verkoop definitief maakt en intern bewaart. 
 
2) Alle verkopen binnen de door de gebruiker gewenste periode (bijvoorbeeld per dag) worden 
opgeteld bij het subtotaal. Vanuit het totalenmenu kan dit subtotaal worden bekeken per menu, 
groep en artikelcode. 
 
3) In het scherm voor de weergave van het subtotaal wordt de knop [Boeken] getoond. Als deze 
wordt aangeklikt wordt het Subtotaal bij het in de PDA bewaarde totaal opgeteld, waarna het 
subtotaal op nul wordt gesteld. Vanuit het totalenmenu kunnen de totalen per menu, groep en 
artikelcode worden bekeken. 
 
Tijdens het weergeven van de (sub)totalen wordt in het scherm een lijst getoond waarin het aantal, 
de omschrijving, het bedrag en onder in beeld het totaalbedrag worden getoond. Hierbij worden de 
aantallen en bedragen verdicht naar het gekozen menu, de groep en code van de artikelen.  
 
Door toekenning van groepscodes kunnen artikelen los van menu of artikelcode in overzichten 
getotaliseerd worden. Detailinformatie over de verkopen per artikel wordt intern bewaard in het 
resultaatbestand (zie hoofdstuk 4) en kan desgewenst apart worden geanalyseerd. 
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4. Resultaat 

Tijdens het werken met de POS-applicatie worden totalen bepaald over de gedefinieerde menu’s, 
groepen en codes. Deze kunnen via de subtotaal- en totaaloverzichten worden weergegeven. Intern 
worden deze totalen bewaard in het bestand RESULT.TXT dat wordt aangemaakt in de map 
/Program Files/Pos/ op de PDA. Met behulp van de FileExplorer van ActiveSync (zie hoofdstuk 1) 
kan dit bestand worden gekopieerd naar de pc en desgewenst worden verwijderd van de PDA, 
waarna automatisch een nieuw bestand wordt aangemaakt. 
 
Het resultatenbestand bevat de regels uit het bestand CONFIG.TXT, aangevuld met de totalen op 
menuknopniveau. Het kan worden geopend met bijvoorbeeld Kladblok (notepad) of worden 
ingelezen in Excel. De eerste regel geeft de naam van de verschillende velden weer. De volgende 
regels bevatten de waardes voor deze velden. Het bestand bevat regels met de hiernavolgende 
velden die elk worden gescheiden door een puntkomma en eindigen met een harde return. 
 

Veldnaam Omschrijving Voorbeeld 

Menu Naam van het kassamenu, deze wordt getoond in de 
menuselectie en in de titelbalk van het menu 

Verkoop 

Groep Ten behoeve van de totalen worden los van de menu-
indeling totalen per groep berekend. 

2 

Code Elke menuknop heeft ook een code. In de totalen per artikel 
worden de artikelen met dezelfde code samengevoegd.  

101 

Omschrijving Hier staat de tekst die op de menuknop moet worden 
weergegeven. 

Koffie 

Aantal Het aantal keren dat de menuknop is aangeslagen en nog 
niet geboekt is (binnen het subtotaal).  

53 

TotaalAantal Het aantal keren dat de menuknop is aangeslagen na 
boeken.  

1203 

Prijs Het bedrag dat wordt bijgeteld als de menuknop wordt 
aangeslagen.  

1.45 

Bedrag Het bedrag behorend bij menuknop dat nog niet geboekt is 
(subtotaal).  

76.85 

TotaalBedrag Het totale bedrag dat reeds geboekt is voor deze knop.  1744.35 

  
In het hierna volgende voorbeeld wordt het resultaatbestand getoond dat hoort bij het 
configuratiebestand uit hoofdstuk 2.  
 
Menu;Groep;Code;Omschrijving;Aantal;TotaalAantal;Prijs;Bedrag;TotaalBedrag 
Kaartjes;1;150;Volwassenen;34;445;5.00;170;2225 
Kaartjes;1;151;Kinderen;25;341;2.50;62.5;852.5 
Kaartjes;1;152;65+;45;511;3.00;135;1533 
Verkoop;2;101;65;843;Koffie;1.45;94.25;1222.35 
Verkoop;2;102;22;456;Frisdrank;1.45;31.9;661.2 
Verkoop;2;103;10;211;Jus/Fristi;1.60;16;337.6 
Verkoop;3;104;5;123;Heineken;1.70;8.5;209.1 
Verkoop;3;105;8;168;Palm;2.10;16.8;352.8 
Verkoop;3;106;2;55;Wijn;2.10;4.2;115.5 
Verkoop;4;107;56;187;Snoep/Chips;0.80;44.8;149.6 
 
Door periodiek, bijvoorbeeld dagelijks/wekelijks het resultaatbestand van de PDA naar de pc te 
verplaatsen (eerst kopiëren en dan verwijderen van PDA), kan een overzicht worden verkregen van 
het verkoopverloop. 


