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Inleiding 

Dit document beschrijft een programma voor het inlezen van een gegevensbestand en het afdrukken 
van labels met hierin informatie uit velden van dit bestand, 
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1. Labeler applicatie 

Klik op het Labeler-logo om de toepassing te starten. Na opstarten verschijnt het openingsscherm 
met de tabbladen Data en optioneel Codes, Fields, Label, Result en Help: 
 

 
 
De verschillende tabbladen zullen hierna worden beschreven. 

1.1 Tabblad “Data” 

In het eerste tabblad kunnen de gegevens worden geladen waarvoor er labels geprint moeten 
worden. Klik daartoe op de knop [Load Data]. Er verschijnt vervolgens een bestandselectiescherm 
waarmee een gegevensbestand kan worden geladen. Er worden meerdere bestandsformaten 
ondersteund, waaronder TXT, CSV en XLS. De veldnamen van de verschillende kolommen worden uit 
de eerste regel van het bestand opgehaald en kunnen worden gebruikt in de af te drukken labels.  
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Nadat gekozen is voor [Openen] wordt de inhoud van het bestand in het scherm getoond: 
 

 
 
 
Boven in de balk wordt de naam van het geladen bestand getoond. De namen van de verschillende 
kolommen worden uit de eerste regel van het gegevensbestand gehaald en worden gebruikt in het 
label. Vervolgens kan er een labelindeling en het aantal labels worden gekozen die moet worden 
geprint. Kies daartoe een lbr-bestand onder Label en een gewenst aantal: 
 

 
 
Als het labelbestand wordt gekozen, wordt gecontroleerd of alle in het bestand gebruikte velden 
ook aanwezig zijn, anders volgt hiervan een melding. Zie hiervoor de beschrijving onder Tabblad 
Label. 
 
Kies vervolgens met de muis een of meer af te drukken labels. In combinatie met de [Control] toets 
kunnen afzonderlijke regels worden geselecteerd. In combinatie met de [Shift] toets kan een heel 
bereik worden gekozen. 
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De licht-blauw gekleurde regels zullen worden afgedrukt. 
Druk vervolgens op de knop [Print Labels] om het afdrukken te starten. Indien er in de label 
definitie velden staan die de gebruiker moet invullen zullen deze eerst worden gevraagd: 
 

 
 
 
De plaats waar de cursor staat is geel. Nadat op [OK] is geklikt wordt gecontroleerd of de velden 
zijn ingevuld. Als dit het geval is wordt het printen gestart, anders gaat de focus naar het veld dat 
moet worden ingevuld. 
 
Met [Cancel] wordt het printen geannuleerd. 
 
De gevraagde waardes kunnen per label of per printopdracht zijn gedefinieerd. Indien de waarde 
per label is gedefinieerd, zal het bovenstaande scherm voor de afdruk van elk label worden 
herhaald. 
  



Handleiding Labeler 

- 7 – 
 

Copyright Solicom International 

1.2 Tabblad “Codes” (Design) 

Binnen Labeler is het mogelijk op gebruik te maken van Lookup, een omschrijving die hoort bij een 
gebruikte code. Het Tabblad Codes, dat in Design mode wordt weergegeven,  toont alle bekende 
Code-tabellen en de hierin aanwezige codes:  
 

 
 
Met behulp van de [Import]-knop kunnen codes worden toegevoegd of vervangen. Na aanklikken 
verschijnt een scherm voor de selectie van een import bestand:  
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Import bestanden bevatten ASCII regels met door TAB gescheiden code met omschrijving. De eerste 
regel bevat de naam van de code die wordt ingelezen:  
 

 
 
Na het inlezen wordt aangeven hoeveel code-records werden gevonden: 
 

 
 
 
Lookup-velden in het label ontwerp beginnen met een dollar-teken. 



Handleiding Labeler 

- 9 – 
 

Copyright Solicom International 

 

1.3 Tabblad “Fields” (Design) 

Als er een label geladen is, wordt in Design-mode met behulp van het Fields tablad weergegeven 
welke velden in het huidige label aanwezig zijn en van welk type en waarde deze zijn: 
 

 
 
 
In de eerste kolom wordt het veld-type door middel van een speciaal karakter aangeduid. De 
mogelijke types zijn: 
 
Teken Type Beschrijving 

# Table Bevat de waarde van de geselecteerde kolom uit het eerste tabblad  
% Slice Bevat een deel van de waarde, gebruik a-b of a+c 
? AskEach Tijdens elk label wordt gevraagd om de veldwaarde 
! AskOnce Voor het afdrukken wordt gevraagd om de veldwaarde 
= Formula De veldwaarde wordt vervangen door het resultaat van een berekening 
$ Lookup De veldwaarde bevat de omschrijving bij een opgegeven tabel en code 
& Include De inhoud van het veld wordt vervangen door de inhoud uit een bestand 

 
De tweede kolom bevat de actuele veldwaardes, Nadat er ook een gegevensbestand is geselecteerd 
en er voor afdrukken is gekozen worden de waardes uit dit bestand in de tweede kolom 
overgenomen. In de derde kolom (formula) wordt aanvullende informatie getoond die nodig is voor 
bepalen van de veldwaarde. 
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1.4 Tabblad “Label” (Design) 

In het label-tabblad wordt de definitie van het huidige label getoond. Met behulp van de [Load 
Label] – knop kan een nieuw label worden geladen. Wanneer de definitie van het label is aangepast 
wordt de achtergrond geel. Met behulp van [Save Label] knop kan het bestand worden bewaard. 
 

 
 
 
Labelbestanden hebben de lbr-extensie en worden in de gekozen labelmap opgeslagen. Deze map 
kan standaard worden teruggevonden onder: 
 
C:/ProgramData/Labeler/Label  
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1.5 Tabblad “Result” (Design) 

In het Result-tabblad worden de codes getoond zoals deze uiteindelijk naar de printer zullen 
worden gestuurd, waarbij de in het label gedefinieerde velden gevuld zijn met data.  
Wanneer gebruik gemaakt wordt van het ZPL labelformaat en er is internet beschikbaar, zal aan de 
rechterkant van het scherm de layout van het label getoond worden. 
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1.6 Tabblad “Help” (Optional) 

Wanneer er in het configuratiebestand Help verwijzingen aanwezig zijn, zal ook het tabblad Help 
worden getoond. Boven in de balk staat een combo-control die gevuld wordt met de HelpN sleutels 
uit het configuratiebestand. Standaard wordt de informatie van de eerste Help sleutel getoond. 
 
Help1= http://labelary.com/docs.html 
Help2= https://en.wikipedia.org/wiki/Printer_Command_Language 
Help3= C:\\ProgramData\\Labeler\\Labeler.txt 
 
In de balk kan ook een eigen url worden ingetoetst. Vervolgens zal deze pagina worden geladen en 
worden gevraagd of de pagina moet worden toegevoegd aan de lijst van help verwijzingen. 
 

 
 

 
  
Help sleutels die naar internet locaties verwijzen kunnen alleen getoond worden als er een internet 
verbinding beschikbaar is. 
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1.7 Labeler template (lbr-file) 

De indeling van het af te drukken label, wordt bepaald door de labeler-template, een ASCII bestand 
met lbr-extensie dat zich in de labelmap van de toepassing bevindt. Dit bestand bevat  alle 
stuurcodes die de printer nodig heeft om een label te printen. Wanneer er codes tussen acculades 
staan, worden deze vervangen door een waarde. Deze waarde kan een speciaal teken zijn, of een 
veld dat gevuld moet worden met data uit het scherm of uit een opzoektabel. Onderstaande lijst 
geeft aan welke vervangingen op dit moment mogelijk zijn. 
 
Parameter Beschrijving 

// Comment Een dubbele slash aan het begin van de regel wordt gebruikt om 
commentaar toe te voegen aan het labeler bestand. 

{STX} Wordt vervangen met karakter voor Start of Transmission, Hex(02), meestal 
het eerste teken in het label-template bestand 

{ESC} Wordt vervangen met het Escape-karakter Hex(27), vaak gebruikt als begin 
van stuurcodes. 

{ETX} Wordt vervangen met karakter voor End of Transmission, Hex(03), meestal 
het laatste teken in het label-layout bestand. 

{Code} Wordt vervangen met de gescande waarde 
{Quantity} Wordt vervangen met het ingegeven aantal 
{TIME} Wordt vervangen door huidig tijdstip 
{DATE} Wordt vervangen door huidige datum 
{WEEK} Wordt vervangen door huidig weeknummer 
{YEAR} Wordt vervangen door huidig jaar 
{<Y>|<M>|<D>} Wordt vervangen door de huidige datum in opgegeven formaat 
{<H>|<M>|<S>} Wordt vervangen door het huidige tijdstip in opgegeven formaat 
{Xxxxxx} Wordt vervangen door een waarde uit de opzoektabel *) 
 
*) Zie hoofdstuk opzoektabel voor een verdere toelichting 
 
Als voorbeeld zou het volgende label template bestand kunnen worden gebruikt: 
 
{STX} 
{ESC}A 
{ESC}IG0 
{ESC}%0 
{ESC}H0100{ESC}V0060{ESC}D302112{Code}{ESC}XS{RollNumber} 
{ESC}Q{Qty} 
{ESC}Z 
{ETX} 
 
In de praktijk is het vaak handig om gebruik te maken van een labelontwerpprogramma en als het 
label naar wens is met behulp van de optie “Afdrukken naar bestand” (Print to file) een ontwerp op 
te slaan als lbr-bestand. Vervolgens kan de inhoud van dit bestand worden bewerkt in een editor 
zoals kladblok (notepad.exe), waarbij stuurcodes en velden van acculaden met de juiste naam 
worden voorzien. Nadat het bestand vervolgens in de gekozen labelmap is gekopieerd kan het 
worden gekozen in het afdrukscherm.  
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1.8 Configuratie scherm 

Wanneer er dubbel geklikt wordt in de tabel van het eerste tabblad verschijnt het onderstaande 
configuratiescherm: 
 

 
 
 
 
De 2 folders geven de standaardlocatie van de gegevensbestanden en de  labeldefinities. 
 
Achter Printer staat de huidige printernaam ingevuld. Gebruik de [Printer] knop om een andere 
printer te kiezen. 
 
Wanneer gegevens uit een Excel-sheet worden gelezen, bepalen FirstHeaderCel en de richting 
erachter hoe de informatie uit de sheet zal worden gehaald. Bij Horizontal, wordt inclusief de 
eerste cel naar rechts de waarden als veldnamen gebruikt, terwijl in de eronder gelegen regels de 
data wordt verwacht. Wanneer ook de FirstLineCel is ingevuld, wordt de data uit de headerregel 
gecombineerd met de regels onder de FirstLineCel. Wanneer er voor Vertical wordt gekozen, staan 
de veldnamen is de aangegeven kolom en de verschillende veldwaardes hierachter.  
 
Achter License staat de huidige licentiestatus van het programma. Gebruik deze knop om een 
licentieaanvraag te doen. 
 
Wanneer voor Debug wordt gekozen, worden de afdrukken niet naar de printer, maar naar het 
bestand Labeler.prn in de datamap afgedrukt. 
 
Alleen als Enable Design Tabs actief is, zullen de tabbladen voor Codes, Fields, Label en Result 
worden getoond. 
 
Deze instellingen worden bewaard in de rubriek [Global] van het Labeler.ini bestand dat zich in de 
map C:\ProgramData\Labeler bevindt. 
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1.9 Installatie 

Labeler wordt als MSI-bestand gedistribueerd. Om de applicatie op een pc te installeren kan worden 
volstaan met het uitvoeren van het Labeler.MSI bestand.  
 
De laatste versie kan gedownload worden vanaf:  
 

http:\\www.solicom-international.com\software\Labeler.MSI   
  

Nadat dit MSI bestand gedownload is en de terminal met de pc is verbonden, kan door uitvoering de 
applicatie worden geïnstalleerd. Volg hierbij de aanwijzingen op de pc. 
 

1.10 Licentie 

Wanneer Labeler in Demo mode wordt uitgevoerd, zullen in de af te drukken barcodes het eerste en 
het laatste teken worden verwisseld. Daarnaast wordt na elke 10 afdrukken gevraagd of u een 
betaalde versie wilt aanschaffen. Als dit het geval is zal het onderstaande scherm worden getoond, 
zodat de gebruiker gegevens kunnen worden ingevuld. Let erop dat de licentie gebonden is aan de 
machine waarop deze wordt aangevraagd. Het licentiescherm wordt ook getoond wanneer op de 
licentieknop in het configuratiescherm wordt geklikt.  
 

 
 
Nadat er een licentieaanvraag is verstuurd, ontvangt u een factuur op het opgegeven adres met de 
genoemde tenaamstelling. Met opstarten en elke keer als het licentiescherm wordt geopend zal 
labeler controleren of er een geldige licentiesleutel beschikbaar is en indien dit het geval is zal de 
demo restrictie uit het programma worden verwijderd. 
 


