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1. Inleiding 

Dit document beschrijft de Truckloader applicatie, een handterminal toepassing bedoelt voor het op 
eenvoudige wijze registreren en controleren van vaten die worden geladen op een vrachtauto. 
 
Initieel wordt via Active Sync de terminal voorzien van een CSV-bestand met de te laden items. 
Vervolgens kan het ordernummer worden ingegeven en de barcodes van de te laden vaten worden 
gescand. Gegevens worden opgezocht in de lijst en de geladen aantallen worden bijgewerkt. Na 
afloop worden de registraties via Active Sync teruggekopieerd naar de pc. 
 
 
In de rest van dit document wordt de toepassing nader beschreven. 
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2. Beschrijving van toepassing 

De Truckloader toepassing is een in Dot.Net ontwikkelde PDA applicatie geschikt voor terminals met 
het PocketPC, WindowsCe en Windows Mobile besturingssysteem. 
 

 
 
De toepassing kan via een snelkoppeling op het scherm van de terminal worden gestart. Hierna 
verschijnt het menuscherm. 

2.1 Menuscherm 

Na opstarten van de toepassing wordt het volgende scherm getoond: 
 

 
  
Naast naam van de applicatie worden de licentiegegevens van de gebruiker getoond en een tweetal 
knoppen. Met de knop [Registrate] kan alleen worden geregistreerd als er ook gegevensbestand in 
de terminal aanwezig zijn.  
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De knop [Import] wordt getoond als de terminal geen registraties bevat. Door op deze knop te 
drukken zullen de gegevens uit het bestand “WHS_0001.TRS” in de map “/My Documents” op de 
terminal worden ingelezen in de interne database. 
 
Als de terminal registratiegegevens bevat , zal de knop [Export] worden getoond. Door deze knop in 
te drukken zullen de registratiegegevens uit de database worden weggeschreven naar een bestand 
met als unieke bestandsnaam “<ddmmyyyy>_<hhmmss>.TRS  in de map “/My Documents” 

2.2 Communicatie  

 
Met behulp van ActiveSync worden de gegevens uit My Documents gesynchroniseerd met een 
corrsponderende map op de pc waarmee de cradle van de scanner verbonden is. Het bestand 
“WHS_0001.TRS” zal vanuit de SAP-omgeving in de bij de terminal horende sysnchronisatie map 
moeten worden klaargezet. Deze map wordt automatisch aangemaakt nadat Activesync is 
geinstalleerd 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\". 
  
Pas na herstarten van de pc zal de gewijzigde map als synchronisatie folder actief worden. 
 

2.3 Registratie  

Nadat vanuit het menu voor [Registrate] is gekozen, verschijnt het volgende scherm: 
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Van boven naar beneden worden de volgende velden getoond: 
- Ordernummer  
- Orderomschrijving 
- Artikelnummer 
- Artikelomschrijving 
- Aantal geladen / Aantal te laden 
- Aanwijzing 
- Invoerveld 

 
Gegevens kunnen zowel handmatig, als via scanning worden ingevoerd. Bij hand invoer zal gevraagd 
worden om ordernummer en vervolgens herhalend om artikelnummer en aantal. Handmatige 
waardes moeten met [Enter] worden bevestigd. Met [Escape] kan naar een eerder veld worden 
teruggesprongen.  
 
Als er gescand wordt, bevat de barcode meerdere informatievelden en hoeft alleen het 
ordernummer en vervolgens de barcode op het vat te worden gescand. 
 
Op elk moment kan met behulp van de pijltoetsen door de order(s) heen worden gebladerd. 
 

2.3.1 Ingeven ordernummer 

Allereerst moet het ordernummer worden ingegeven waarvoor de vaten worden geladen: 
 

 
 
Vervolgens wordt dit nummer in de aanwezige laadlijst opgezocht. Als het nummer niet bekend is 
volgt de melding “Order not found” en kan na bevestiging met [Enter] opnieuw een ordernummer 
worden ingegeven. 
 
Als het nummer wel bekend is, worden in de eerste twee schermregels de bijbehorende gegevens 
van de order getoond. Vervolgens vraagt de scanner om het te laden item. 
 
 

2.3.2 Ingeven itemnummer 

Vervolgens kan het eerste vat uit de order worden gescand. Standaard toont het scherm de eerste 
incomplete regel uit de order. Als er een vat gescand wordt (of met de hand een artikelnummer 
wordt ingegeven) wordt de regel binnen de order opgezocht. Als deze aanwezig is zal ze worden 
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getoond. Indien er gescand wordt zal ook het aantal worden bijgewerkt. Komt het item niet voor, 
volgt de melding “Item not in order” en kan na bevestiging een ander item worden gescand. 
 
 
 

 
 
 

2.3.3 Ingeven aantal 

Als er niet wordt gescand zal als derde stap gevraagd worden om het aantal. Na ingave en 
bevestiging met [Enter] zal om het volgende item worden gevraagd 
  
Dit registratieproces herhaald zich totdat alle regels uit de order gescand zijn. Hierna volgt de 
melding “Order complete” en wordt teruggesprongen naar de invoer van het ordernummer zodat 
een andere order kan worden geladen. 
 
Met [Escape] wordt het orderscherm te verlaten en teruggekeerd in het menuscherm. Vanuit het 
menu kunnen met de knop [Export] alle geregistreerde gegevens worden geëxporteerd en kunnen 
nieuwe ordergegevens worden ingelezen. 
 



Handleiding toepassing voor truckloading 
 

 

Copyright Solicom International 
- 8 - 

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 via partnerschap 
3. laden van de benodigde programmabestanden op de terminal; 
4. installeren van de geladen cabinet bestanden; 
5. maken van een snelkoppeling 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->Explore” (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 “My documents” van de terminal.   
Kopieer vervolgens naar deze map de volgende bestanden: 
 

• netcf.all.wce4.armv4t.cab,  
• Truckloader_WCE4.ARMV4T.cab 
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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 “My documents” 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\Truckloader” en selecteer de Truckloading applicatie. Met 
behulp van de optie “File -> Send To -> Desktop as Shortcut” wordt er een snelkoppeling 
aangemaakt.  

 
 



Handleiding toepassing voor truckloading 
 

 

Copyright Solicom International 
- 10 - 

4. Gegevens interface 

Alle getoonde gegevens worden intern opgeslagen in een zogenaamde platte tabel ‘PRD.DAT’ in de 
map ‘/Database’.  Deze tabel is gesorteerd op de eerste kolom en bevat de volgende velden: 
 

Naam Bevat Type 

Gegeven Herkenning van soort informatie in regel #PRD 

Order Ordernummer A20 

Klant Naam van klant  A20 

Item Artikelnummer waarop wordt gezocht A20 

Omschrijving De weergegeven omschrijving van het artikel A20 

Aantal 
gescand 

Bevestigde aantal dat is geladen N4 

Aantal 
gepland 

Gewenste aantal dat moet worden geladen N4 

Status Regelstatus, bevat ‘=’ als regel compleet is. A1 

 
Gegevens kunnen worden ingelezen uit het bestand ‘WHS_0001.TRS’ dat alle bovenstaande velden 
bevat behalve “aantal gescand” en “status”. Velden worden gescheiden door een puntkomma, 
records door een harde return (CRLF),Bijvoorbeeld: 
 
#PRD;468507;"Utenos Lithuania";8-0661-01 R;"Celolube supra  ";100 
#PRD;468507;"Utenos Lithuania";14550001100186;"Celolube supra  ";100 
#PRD;468507;"Utenos Lithuania";38040201200089;"Tanabond 2015   ";3 
#PRD;468507;"Utenos Lithuania";58610001200194;"Tanaterge lfn   ";2 
#PRD;468510;"Tirotex Moldavia";13400001200148;"Celolube flex   ";1 
#PRD;468510;"Tirotex Moldavia";14550001100186;"Celolube supra  ";2 
#PRD;468510;"Tirotex Moldavia";14550001100187;"Celolube supra  ";1 
#PRD;468510;"Tirotex Moldavia";31099001200225;"Nofome AF       ";1 
#PRD;468512;"Batoulis Greece ";13280001101371;"Celolube crs    ";2 
#PRD;468512;"Batoulis Greece ";14550001100187;"Celolube supra  ";199  
 
Bij het exporteren naar een registratie bestand worden alleen de relevatie sleutel- en 
registratievelden weggeschreven in een bestand met in de naam datum en tijdstip van exporteren, 
bijvoorbeeld ‘20090715_164500.TRS’.  
 
#PRD;468510;13400001200148;1;1;= 
#PRD;468510;14550001100186;2;2;= 
#PRD;468510;14550001100187;1;1;= 
#PRD;468510;31099001200225;1;1;= 
#PRD;468512;13280001101371;2;2;= 
#PRD;468512;14550001100187;2;199; 
 

Om deze gegevens te kunnen bewerken kan dit bestand kan rechtstreeks in een programma als 
Wordpad of Excel worden ingelezen.  
 
 


