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Inleiding 

Travel Lite werd ontwikkeld voor organisatoren van toertochten waarbij de bagage afzonderlijk in een 
aparte volgauto getransporteerd. Daar er verscheidene equipes kunnen deelnemen aan deze reizen, 
wordt er een behoorlijke hoeveelheid bagage meegenomen, onder andere bestaande uit kledingzakken, 
tassen en koffers. Voor vertrek van een etappe moet alle bagage verzameld zijn in de volgauto. Bij 
aankomst moet afhankelijk van de inhoud moet deze bagage al dan niet op de hotelkamer worden 
afgeleverd, hetgeen via een kleurcode wordt aangegeven.  
 
Probleem bij deze manier van transporteren is dat men bij vertrek onvoldoende zekerheid heeft dat alle 
bagagestukken daadwerkelijk zijn ingeladen, terwijl men bij aankomst moet weten welke stukken naar 
welke kamer moeten worden gebracht. In geval van calamiteiten (autopech, vertraging etc.) kan het 
ontbreken van dit overzicht voor extra stress zorgen bij organisatie en deelnemers.  

 
Dit document beschrijft een toepassing waarbij met behulp van een handterminal een lijst wordt  
opgebouwd en bijgehouden van alle meegenomen bagagestukken. Initieel is de terminal leeg en worden 
met behulp van een barcodescan en foto van de bagage stuk de lijst ingevoerd. Vervolgens kunnen 
tijdens het uit- en inladen  in willekeurige volgorde de bagagestukken worden gescand. Als men klaar is 
geeft de scanner aan welke stukken niet zijn gescand en kan er door de foto’s van de betreffende 
stukken worden gebladerd. 
 
Om te voorkomen dat de terminal vooraf geladen moet worden met gegevens over de reis, wordt alle 
informatie door middel van een zogenaamde imager ingelezen. Deze imager wordt zowel gebruikt  voor 
het scannen van een- en twee dimensionale barcodes, als voor het maken van foto’s.  
 
In dit document wordt de installatie en werking van de voorgesteld applicatie beschreven. 
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1. Uitgangspunten 

Uitgangspunt van de Travel Lite Mobile toepassing is dat deze eenvoudig is in gebruik en dat de 
terminal “meedenkt” met de gebruiker. Intern zal de terminal gebruik maken van slechts een lijst 
die tijdens het gebruik automatisch wordt gevuld, gebruikt of bijgewerkt. Op elk moment worden  
in het scherm de gegevens van het actuele bagagestuk getoond, terwijl er met de pijltoetsen door 
de lijst kan worden gebladerd.   

1.1 Barcodes 

De toepassing maakt gebruik van meerdere soorten barcodes die corresponderen met de zaken die 
van belang zijn voor de gebruiker. Afhankelijk van het soort barcode dat wordt gescand, “weet” de 
terminal welk gegeven er wordt bedoeld en in welke kolom van de lijst moet worden gezocht of 
geschreven. Barcodes kunnen door de terminal op verschillende manieren onderscheiden worden, 
bijvoorbeeld door: 

- Barcodesoort 
- Lengte van barcode 
- Opbouw van code 
- 1 of 2 dimensionale code 

 
Zaken die door middel van een barcode geïdentificeerd kunnen worden zijn: 

- De reis (optioneel) 
- De medewerker die scant (optioneel) 
- De locatie/moment waar wordt gescand 
- NAWT-gegevens van eigenaar 
- Label van het bagagestuk 
- Soort bagage stuk (koffer, kledingzak, rugzak etc.) 

 

1.2 De lijst 

Initieel is de interne lijst leeg. Alle gescande gegevens die op een regel van de lijst kunnen worden 
ingevuld, worden onthouden totdat er een barcode wordt gelezen die correspondeert met een 
bagagestuk. Vervolgens wordt in de lijst gezocht of het bagagestuk bekend is. Als dit niet het geval 
is wordt het bagagestuk toegevoegd aan de lijst, tezamen met de eerder gescande gegevens. Bij 
nieuw toegevoegde bagagestukken wordt vervolgens om de foto en een geschreven memo.  
Wanneer er meerdere bagagestukken na elkaar gescand worden krijgen deze dezelfde gegevens.  
In de praktijk zal het invoeren plaatsvinden tijdens het ophalen of afgeven van de bagagestukken. 
 
In de terminal wordt er per bagagestuk een record (regel) opgeslagen. Aan dit record wordt met 
behulp van de invoermethoden die de terminal ondersteund  informatie worden gekoppeld, 
bijvoorbeeld: 

1) Scan van unieke 2-dimensionale barcode (PDF417) met NAW-gegevens  
2) Scan label op het bagagestuk;  
3) Maak foto van bagagestuk 
4) Noteer memo op het scherm 

 
Ad1/2) Met behulp van tweedimensionale barcodes kunnen meerdere gegevensvelden met een scan 
worden ingelezen. In de barcode kunnen bijvoorbeeld klantnummer, naam, adres, plaats, telefoon 
en optioneel het volgnummer van het bagagestuk worden opgenomen. Met een 2d-scan zijn dus 
zowel de gegevens van de klant als van het bagagestuk bekend. De 2d-barcode moet vooraf worden 
afgedrukt. Als alternatief kunnen klant en bagagestuk ook met afzonderlijke barcodes worden 
geïdentificeerd. 
 
Ad3) Met de scanner wordt een (zwart-wit) foto van het bagagestuk gemaakt. Deze dient later ter 
herkenning. Eventueel zouden per bagagestuk meerdere foto’s kunnen worden opgeslagen. 
 
Ad4) Omdat het intoetsen van een memo op de SMS-methode tijdrovend kan zijn, bestaat er 
optioneel de mogelijk een (grafische) notitie te noteren bij het opgehaald stuk. 
 



Handleiding Travel Lite Mobile 

- 5 – 
 

Copyright Solicom International 

 

1.3 Status van het bagagestuk 

Vanaf dat moment is het bagagestuk bekend en wordt de scan van het bagagestuk gebruikt voor het 
wijzigen van de status, dat wil zeggen het wijzigen van een of meerdere velden in de regel van het 
bagagestuk. De tijdens invoer vastgelegde gegevens (NAWT, label en soort) blijven ongewijzigd. Het 
belangrijkste veld uit de gegevens van het bagagestuk is het scanmoment (locatie+tijdstip).  
De laatst gescande momentbarcode wordt automatisch toegekend aan de erna gescande 
bagagestukken. 
 
Het primaire doel van de toepassing is het traceren van bagagestukken. In denkbeeldige zin 
correspondeert een bagagescan met het passeren door een controlepoortje van het bagagestuk. De 
controle poortjes (=scan-momenten) kunnen op elk moment van de reis worden ingebouwd (tijdens 
ophalen, verzamelen, laden, afleveren etc.), voor ieder scanmoment is er een unieke barcode nodig 
die met de plaats van scanning correspondeert. De terminal houdt van elk bagagestuk bij wanneer 
deze het laatst is “gezien”. 

1.4 Horizontaal en vertikaal bladeren 

Tot nog toe gaat er alleen informatie de terminal in. Om te weten wanneer een bagagestuk het 
laatst gezien is of welke bagagestukken niet de huidige status hebben, kunnen we niet de barcode 
gebruiken (we hebben immers het bagagestuk niet!), maar gebruiken we het toetsen bord. Via de 
pijltoetsen kan er op elk moment in twee richtingen gebladerd worden door de lijst: Vertikaal (via 
pijl omhoog en pijl omlaag) en horizontaal (via pijl naar links en pijl rechts).  
 
Met verticale bladeren worden de bagagestukken getoond die een status hebben die gelijk is aan 
het laatst gescande gegeven. Deze actuele status staat steeds boven in de titelbalk. 
 
Door horizontaal te bladeren worden de bagagestukken getoond die een status hebben die NIET 
correspondeert met het laatst gescande gegeven. Horizontaal bladeren wordt daarom altijd 
gebruikt om ontbrekende bagagestukken voor het laatste scanmoment te zoeken. 
 

1.5 Bladeren per klant na een dubbelscan 

Een speciale zoeksituatie treedt op wanneer we alle bagagestukken willen vinden die van dezelfde 
klant zijn. In dit geval moet eerst een willekeurig bagagestuk van de gewenste klant twee keer 
achter elkaar gescand worden. Tijdens het vertikaal bladeren worden dan de bagagestukken 
getoond van de zojuist gescande klant die al de status van het laatste scanmoment hebben, terwijl 
met horizontaal bladeren de nog ontbrekende stukken worden getoond.  
 
Het klantfilter wordt opgeheven door het scannen van een bagagestuk van een andere klant. 
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1.6 Het scherm 

De toepassing maakt gebruik van het volgende scherm: 
 

 
 
Van boven naar beneden staat hier de volgende informatie: 
 

1) Titelbalk: Bevat informatie over de actuele scanstatus die wordt toegekend aan de te 
scannen bagagestukken of tijdens het (horizontaal/vertikaal) bladeren wordt gebruikt om te 
filteren. 

2) Klantinfo: Bevat de NAWT (Naam Adres Woonplaats Telefoonnummer) gegevens van het 
laatst gescande of gebladerde bagagestuk 

3) Bagagestuk: Bevat informatie over het actuele bagagestuk (label, soort, aantal uit 
klanttotaal) 

4) Status: Toont scanmoment en tijdstip van laatste keer dat bagagestuk werd geregistreerd 
5) Foto/Memo: Toont de afbeelding of de memo over het bagagestuk die bij invoer is 

vastgelegd. Foto en memo worden afwisselend getoond door het scherm in dit vlak aan te 
raken. 

6) Invoerveld: Hier kan een barcode worden gescand of ingetoetst voor het doen van een 
registratie. 

 

1.7 Reserve kopieën 

De toepassing draait op een terminal onder het Windows CE of Windows Mobile besturingssysteem. 
Intern zorgt dit systeem ervoor dat de toepassing hersteld kan worden na calamiteiten. Als 
aanvullende zekerheid heeft de terminal ruimte voor een SD of MMC Flash-card.  
 
Als deze geheugenkaart aanwezig is, zal de toepassing op deze kaart een reserve kopie bewaren van 
het programma en de geregistreerde gegevens. Zo kan bij een complete herstart de data vanaf de 
kaart worden terug gelezen.  Mocht de terminal defect raken dan kan door het uitwisselen van de 
kaart de geregistreerde informatie worden overgenomen op een andere terminal. 
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2. Praktijk 

Om het verhaal uit het vorige hoofdstuk toe te lichten zal nu de werking in de praktijk worden 
toegelicht. We vertrekken hierbij met een lege terminal waarop alleen de toepassing staat. 

2.1 Barcodes 

Ter voorbereiding moeten eerst de barcodes worden aangemaakt die voor en tijdens de reis 
gebruikt gaan worden.  

- Voor de gasten die meegaan kunnen 2d-barcodes worden aangemaakt waarin de NAWT-
gegevens (Naam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer) staan, met een scan is de gast 
ingevoerd in de terminal. 

- Bagagestukken krijgen een eigen barcode die gedurende de reis met het stuk verbonden 
blijft. Eventueel kan deze worden gecombineerd in de 2d-barcode met NAWT-gegevens. 

- Optioneel kan iedere medewerker met barcode worden geïdentificeerd zodat vastgelegd is 
wie het bagagestuk het laatst heeft gezien; 

- Tenslotte kunnen vooraf voor de scanmomenten of locaties van de reis barcodes worden 
gemaakt. 

 
Barcodes kunnen worden afgedrukt met behulp van een barcodefont vanuit de een Windows 
programma, met behulp van speciale labelprinters of extern worden laten gedrukt. 
 

2.2 Ophalen en aanmelden van bagagestukken 

Allereerst scant de medewerker zijn eigen barcode. Alle registraties die hierna volgen zullen 
voorzien worden met de identiteit van de medewerker. Vervolgens scant hij de barcode die hoort 
bij het scanmoment ophalen. Voorzien van de aangemaakte barcodes en handterminal worden 
vervolgens de bagagestukken bij de klanten opgehaald. Aangekomen bij de klant wordt de 2d-
barcode met de NAWT-gegevens van de klant gescand. In het scherm verschijnen de gegevens.  
Als per ongeluk een onjuiste NAWT-barcode is gescand, wordt opnieuw gescand. 
 
Vervolgens worden de bagagestukken voorzien van hun labels en wordt het eerste bagagestuk 
gescand. De terminal zoekt het nummer op in de lijst, wordt het niet gevonden, dan voegt deze het 
toe tezamen met de medewerkeridentificatie, NAWT-gegevens van de klant en het tijdstip van 
registratie. Omdat het een nieuw bagagestuk is vraagt de terminal om een foto ervan te maken. 
Vervolgens kan er op het scherm een notitie worden gemaakt in het memo-veld. Tenslotte wordt uit 
een keuzelijstje het soort bagagestuk  gekozen (koffer, rugzak, kleding etc.) 
 
Als de klant meerdere bagagestukken heeft wordt de bovenstaande procedure herhaald. Met behulp 
van de verticale pijltoetsen kunnen de zojuist gescande stukken worden gecontroleerd. 
 
Vervolgens wordt de volgende klant bezocht. Door opnieuw de bijbehorende NAWT-barcode te 
scannen veranderd de actuele klant die in beeld staat. Ook voor deze klant worden alle 
bagagestukken gescand. Op deze wijze worden alle klanten bezocht en de bagagestukken 
vastgelegd. 
 

2.3 Laden bagagestukken 

Op het moment dat alle opgehaalde bagagestukken in de vrachtwagen worden geladen, wordt er 
opnieuw gescand. Als dit door een andere medewerker wordt gedaan, scant deze eerst zichzelf en 
vervolgens het scanmoment “ophalen”. Boven in beeld worden medewerker en scanmoment 
herhaald. Vervolgens worden alle bagagestukken die in de vrachtwagen worden geladen gescand. 
Bij iedere scant wordt gecontroleerd of het bagagestuk bekend is. Als dit het geval is wordt de 
status (medewerker, scanmoment en tijdstip) bijgewerkt.  
 
Als het bagagestuk onbekend is meld de terminal dit en moeten de foto, NAWT-gegevens en memo 
worden vastgelegd, voordat het stuk in de lijst wordt geaccepteerd. 
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Op elk moment kan ter controle met de verticale pijltoetsen door de lijst met reeds geladen 
stukken worden gebladerd. Interessanter is echter bladeren met de horizontale pijltoetsen, want 
hiermee worden de bagagestukken getoond met een andere dan de laatst gescande status 
(=scanmoment laden), dus hiermee worden de nog niet geladen bagagestukken getoond. Als alle 
stukken geladen zijn, zal dit bij horizontaal bladeren worden gemeld en hebben alle bagagestukken 
dezelfde status.  
 

2.4 Bagagestukken naar de kamer brengen 

Vervolgens komt de vrachtwagen aan bij het hotel. Alle stukken worden uitgeladen. Allereerst 
wordt de locatiebarcode gescand die correspondeert met de plek waar de bagage is gearriveerd. De 
nieuwe locatie zal dan worden gekoppeld aan alle barcode stukken die hierna worden gescand.  
 
Opgave is nu de stukken die bij elkaar horen naar de juiste kamer te brengen. Door het dubbel 
scannen van een willekeurig bagagestuk kan nu door middel van vertikaal bladeren gezocht naar alle 
bagagestukken met dezelfde NAWT-gegevens als van het zojuist gescande stuk die al aanwezig zijn. 
Met horizontaal   bladeren worden alle bagagestukken getoond die nog NIET zijn gescand op de 
huidige locatie. 
 
De bovenstaande procedure herhaald zich, totdat alle stukken de nieuwe locatie hebben. 
 

2.5 Bagagestukken verzamelen voor vertrek 

Als er de volgende dag wordt verder gereisd moeten alle bagagestukken weer worden verzameld. 
Allereerst wordt de barcode voor het uitchecken van de locatie gescand. Alle hierna gescande 
stukken krijgen hierna deze status. De bagagestukken worden door elkaar gescand en in de 
vrachtwagen geplaatst. Als er geen stukken meer te zien zijn wordt er op de terminal horizontaal 
gebladerd om te controleren of er nog stukken zijn met de vorige status. Als dit het geval is worden 
hiervan de gegevens getoond, inclusief de NWAT-gegevens van de eigenaar. Deze kan dan benaderd 
worden met het verzoek om ook de laatste stukken in te leveren. 
 

2.6 Afleveren en afmelden bagagestukken na einde reis 

Het hiervoor geschetste scannen bij verzamelen en verdelen van de bagage herhaald zich gedurende 
de gehele reis. Op elk moment kunnen door horizontaal bladeren ontbrekende bagagestukken 
worden opgezocht en door vertikaal bladeren de reeds aanwezige. Het meermaals scannen van 
eenzelfde bagagestuk kan verder geen kwaad en wijzigt alleen het tijdstip van scannen. 
 
Als de reis ten einde is volgt de laatste stap van het proces. Via een speciale barcode wordt het 
einde reis moment geactiveerd. De scanner zal hierna elk gescand bagagestuk uit de lijst 
verwijderen. Door middel van dubbel-scan gevolgd door vertikaal bladeren kunnen de bij elkaar 
horende bagagestukken worden gevonden, zodat duidelijk is dat de klant alle stukken terug krijgt. 
Met horizontaal bladeren kan worden gecontroleerd welke bagagestukken nog niet zijn 
teruggegeven. 
 
Als alle stukken zijn afgeleverd en gescand zal de lijst op de terminal leeg zijn en is de missie 
volbracht! 
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3. Installatie van de applicatie 

Voordat met de terminal 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/activesync/activesync45.mspx  
 
Active sync 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.  

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

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 
terminal. 
De eerst getoonde map is automatisch ook de “My documents” van de terminal. Kopieer vervolgens 
het bestand “Tlm_WCE.ARMV4.CAB” naar deze map.  

3.2 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 “My documents” en klik op het zojuist 
gekopieerde cabinet-bestand (“Tlm_WCE.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 terminal is nu klaar voor gebruik. 
 
Vanuit de Explorer op de terminal kan een snelkoppeling naar het bureaublad worden gemaakt. Ga 
met de Explorer naar “Program Files\Tlm” en selecteer de POS-applicatie. Met behulp van de optie 
“File -> Send To -> Desktop as Shortcut” wordt er een snelkoppeling aangemaakt.  
 
Direct nadat de TLM-applicatie op de terminal is geïnstalleerd kan deze worden gebruikt. De 
applicatie kan worden opgestart door aanklikken van de snelkoppeling in het menu of door 
aanklikken van TLM.EXE in de map /Program Files/Tlm/. 
 


