
 
  

ParcelScan 
& 

ParcelTrace 
 

 

 
 
 
 
 
project   : ParcelScan&Trace toepassing 
auteur    : L.M. Sluijter 
datum    : 24 - 1 - 2014 
versie     : 1.00                                                                
bestand  : ParcelTrace100.DOC 
e-mail    : luuk.sluijter@solicom-international.com 
 



 

1. HISTORIE ................................................................................................................................................. 3 

2. INLEIDING ............................................................................................................................................... 4 

2.1 SAMENVATTING ........................................................................................................................................... 4 

2.2 GEBRUIK BARCODES .................................................................................................................................... 4 

3. PARCELSCAN TOEPASSING ............................................................................................................... 5 

3.1 VERSIE SCHERM ........................................................................................................................................... 5 

3.2 INSTELLEN VAN DATUM EN TIJD................................................................................................................... 5 

3.3 SCANNEN VAN ACTIE ................................................................................................................................... 6 

3.4 SCANNEN VAN PAKKETTEN .......................................................................................................................... 7 

3.5 WISSELEN VAN ACTIE .................................................................................................................................. 7 

3.6 BLADER SCHERM ......................................................................................................................................... 7 

3.7 COMMUNICATIE ........................................................................................................................................... 8 

3.8 GEGEVENSFORMAAT ................................................................................................................................... 8 

4. PARCELTRACE TOEPASSING............................................................................................................ 9 

4.1 AUTOMATISCH INLEZEN .............................................................................................................................. 9 

4.2 PAKKET ZOEKEN VELD ............................................................................................................................... 10 

4.3 STATUS SELECTIEFILTER ............................................................................................................................ 10 

4.4 DATUM SELECTIEFILTER ............................................................................................................................ 11 

4.5 KNOP [ZOEKEN] ........................................................................................................................................ 11 

4.6 KNOP [EXCEL] ........................................................................................................................................... 12 

4.7 KNOP [WEBTRACE] ................................................................................................................................... 12 

4.8 TONEN VAN HET INSTELLINGEN SCHERM ................................................................................................... 13 

4.8.1 Instellingen Data ................................................................................................................................ 13 

4.8.2 Instellingen Routes ............................................................................................................................ 14 

5. INSTALLATIE EN CONFIGURATIE VAN DE SOFTWARE ......................................................... 15 

5.1 INSTALLATIE HYPERFILE DATABASE EN CONTROLCENTER ....................................................................... 15 

5.2 INSTALLATIE VAN PARCELTRACE TOEPASSING ......................................................................................... 15 

5.3 INSTALLATIE VAN ACTIVESYNC OF WINDOWSMOBILEDEVICECENTER OP DE PC .................................... 16 

5.4 INSTALLATIE VAN APPLICATIE OP DE HANDTERMINAL ............................................................................... 16 

5.5 INSTALLATIE VAN CODE39 BARCODEFONT .............................................................................................. 17 

6. VOORBEELD VAN BARCODEBLAD................................................................................................ 18 



 

1. HISTORIE 
 
 
5 maart 2008 (L.M. Sluijter) 

1. Eerste versie van document  
 
24 januari 2014 (L.M. Sluijter) 

1. Vernieuwde versie van pc software met de volgende verbeteringen: 
- Gegevens opslag in centrale database op server 
- Snellere verwerking van gescande gegevens 
- Meervoudig toegang tot gegevens via netwerk 
- Vereenvoudigde gebruikers interface 
- Zoekfunctie op basis van deel pakketcode 
- Geïntegreerde Web pakket informatie 
- Alternatieve lange namen voor routes of chauffeur 
- Beheer van route / chauffeur gegevens 
- Verbeterde kalenderfunctie voor datumkeuze 
- Directe weergave pakket scanhistorie  

 



 

2. INLEIDING 
 
 

2.1 Samenvatting 
 
 
Dit document beschrijft ParcelScan, een handterminaltoepassing voor het scannen van pakketten 
tijdens de overslag in de loods. Door het scannen van een zogenaamde Aktie-barcode wordt eerst 
aangegeven op welk moment in het proces een pakket gescand wordt. Dit kan zijn tijdens de 
bulkaanlevering vanuit de trailer, het meegaan op een route met een chauffeur, het inventariseren van 
de loods, het terugkomen van een route of het terug leveren als bulkzending aan de expediteur. 
 
Als handterminal wordt gebruik gemaakt van een Symbol MT20x0-terminal met ingebouwde scanner.  
 
Daarnaast wordt de ParcelTrace pc-toepassing beschreven waarmee de gescande pakketinformatie 
kan worden ingezien. Dit programma haalt automatisch de gegevens uit de scanner op en leest ze 
vervolgens in op de centrale database. Er kan gezocht worden op pakketnummers, routes en de 
gescande pakketten kunnen per datum worden bekeken. Daarnaast kan de individuele scanhistorie 
van een pakket worden weergegeven. Informatie kan als manifestbestand naar Excel worden 
geëxporteerd en de bij het pakket behorende webinformatie van de vervoerder kan worden 
weergegeven. Gegevens worden in een centrale database worden opgeslagen en kunnen vanaf 
meerdere werkplekken worden ingezien. 
 

2.2 Gebruik barcodes 
 
 
De ParcelScan applicatie kan alle gangbare barcodetypes scannen, met name de korte (11 posities) 
en lange (16 posities) barcodes worden herkent als pakketnummer. Daarnaast kunnen zelfgemaakte 
CODE39 barcodes worden gescand waarmee de actie kan worden geregistreerd. Aan het eind van dit 
document staan voorbeelden van deze barcodes. 



3. PARCELSCAN TOEPASSING 
 
 
Op verschillende plaatsen in het distributieproces worden pakketten gescand. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van een zogenaamde memory scanner. Via het display van de scanner wordt aangegeven 
welk gegeven de gebruiker moet scannen of ingeven. De geregistreerde gegevens worden 
opgeslagen in de scanner en blijven hierin aanwezig totdat de scanner in een bijbehorende cradle 
wordt geplaatst en automatisch wordt uitgelezen. De verschillende schermen die op de scanner 
worden getoond zullen hierna worden beschreven. 

3.1 Versie scherm 
 
Na opstarten van de scanner wordt eenmalig kort het versiescherm getoond: 
 

 
 
Boven in beeld staan versienummer en datum evenals het niveau van de batterij. 
 

3.2 Instellen van datum en tijd 
 
Na opstarten vraagt de scanner om de huidige datum en tijd.  
 

 
 
De getoonde waarde kan met [Enter] worden bevestigd of door middel de getalswaarde worden 
overschreven. 



3.3 Scannen van actie 
 
Voordat er pakketten kunnen worden gescand moet eerst worden vastgelegd op welke plaats in het 
distributieproces er wordt gescand. Met behulp van zelf te definiëren barcodebladen kunnen codes 
gemaakt worden die corresponderen met de volgende plaatsen in het distributieproces: 
 
Plaats Omschrijving Actie barcode 
Lossen bulktrailer Registratie van pakketten bij aankomst in de loods XXX-INBOUND 
Laden chauffeur Registratie van pakketten die door de chauffeur worden 

meegenomen 
<NAAM>-IN 

Inventarisatie 
loods 

Registratie van niet bezorgde pakketten die door de 
chauffeur worden teruggebracht 

LOODSSCAN 

Lossen chauffeur Registratie van niet bezorgde pakketten die door de 
chauffeur worden teruggebracht 

<NAAM>-OUT 

Laden bulktrailer Registratie van niet bezorgde pakketten die retour gaan 
naar transporteur 

XXX-OUTBOUND 

 
Met behulp van de scanner wordt de plaats van registratie gescand als actie barcode: 
 
 

 
 
Vervolgens wordt de huidige actie getoond in het scherm en kunnen de pakketten worden gescand 
die op de plaats van registratie passeren. 



 

3.4 Scannen van pakketten 
 
Nadat via de actie-barcode bekend is op welke plaats in het distributieproces er wordt gescand, 
kunnen de barcodes van een of meerdere pakketten worden gelezen. Hierbij wordt het volgende 
scherm getoond: 
 

 
 
Van elk gescand pakket wordt in combinatie met de actiecode en het moment van scannen 
(datum+tijd) een record opgeslagen.  

3.5 Wisselen van actie 
 
Als tussentijds de plaats van registratie wordt gewisseld, kan dit worden vastgelegd door het scannen 
van een andere actiebarcode. De bijbehorende omschrijving zal boven in het scherm worden getoond, 
waarna kan worden verder gegaan met het scannen van de pakketten voor de zojuist geregistreerde 
actie.  
 

3.6 Blader scherm 
 
Met behulp van de pijltoetsen komt de scanner in de bladermode terecht, waarmee de reeds 
geregistreerde acties en pakketten kunnen worden bekeken. Met pijl-omhoog wordt het laatst 
opgeslagen pakketscan getoond en teruggebladerd. Met pijl-omlaag wordt het eerst opgeslagen 
pakketscan getoond en verder gebladerd. Boven in beeld staat welke scan uit de lijst wordt getoond 
en hoeveel pakketscans zich in de scanner bevinden (Record <Nummer>/<Totaal aantal>). 
 

 



3.7 Communicatie 
 
Om de scanner te kunnen uitlezen moet het communicatieprogramma ActiveSync / 
WindowsMobileApparaatCentrum aanwezig zijn en moet de scanner in de bijbehorende cradle worden 
geplaatst. Vanuit het registratiescherm wordt de communicatie automatisch opgestart door op 
[Blauw][Esc] te drukken. Na bevestiging worden de gegevens klaargezet om doorgestuurd te worden 
naar ParcelTrace.  
  

 

3.8 Gegevensformaat 
 
De gegevens zullen in het formaat volgens de onderstaande tabel worden aangeleverd. 
 
Veld Code Type Omschrijving 
Actie REFIDC N20 Bevat referentie voor moment van scanning 
Pakket ITMIDC A18 Bevat identificatie van het pakket 
Datum DATIDC N8 Bevat registratiedatum  
Tijdstip TIMIDC N6 Bevat tijdstip van registratie  
 
Hieronder staat een voorbeeld van een bestand uit de scanner: 
 
$REC;REFIDC          ;ITMIDC            ;DATIDC  ;TIMIDC  
#UPS;FRANK.OOMEN-OUT ;1ZW167596810472731;20070912;082544 
#UPS;FRANK.OOMEN-OUT ;1ZW167596810670062;20070912;082545 
#UPS;FRANK.OOMEN-OUT ;1ZW167596810670080;20070912;082545 
#UPS;FRANK.OOMEN-OUT ;1ZW167596810670071;20070912;082546 
#UPS;FRANK.OOMEN-OUT ;1ZW167596810670071;20070912;082547 
#UPS;ACHOUR-OUT      ;1ZW167596810599748;20070912;082613 
#UPS;ACHOUR-OUT      ;1ZW167596810599739;20070912;082615  
 
Alle registraties die door de handterminal worden opgenomen, komen na communicatie met terecht in 
een tijdelijk puntkomma gescheiden bestand in de ingestelde import map met de naam: 
 
 <jjjjmmdd>_<hhmmss>.TRS  



 

4.PARCELTRACE TOEPASSING 
 
Om de geregistreerde gegevens toegankelijk te maken wordt gebruik gemaakt van ParcelTrace, een 
pc-toepassing die de volgende functies combineert: 

1) Inlezen van registratiebestanden in een centrale database 
2) Tonen van scanmomenten per pakket (Loods in, Route laden, Loodsscan, Route retour, 

Loods uit) 
3) Zoeken van pakketten op datum, huidige status en (deel)nummer van pakket 
4) Exporteren van scangegevens naar Excel 
5) Tonen webpagina transporteur waarvoor gereden wordt met pakketinfo 

 
De genoemde functionaliteit wordt gecombineerd in het volgende scherm: 
 

 
 
De verschillende delen van het scherm zullen hierna worden besproken. 
 

4.1 Automatisch inlezen 
 
Als de applicatie actief is controleert ParcelTrace automatisch elke minuut of er een scanner is 
aangesloten die kan worden uitgelezen. Tijdens het uitlezen worden de bestanden met gescande 
gegevens verplaatst naar de ingestelde import-map.  Vervolgens worden deze gegevens 
geïmporteerd en ingelezen in de database. Voor ieder nieuw pakket wordt een record toegevoegd aan 
de registratietabel. Afhankelijk van het moment van scannen worden vervolgens de Loods–in/uit of 
Route-in/out kolom gevuld en het bijbehorende scantijdstip genoteerd. Elke scan wordt bovendien 
toegevoegd aan een interne tabel met scanhistorie per pakket. Daarnaast worden nieuwe routenamen 
toegevoegd zodat deze in het status-filter beschikbaar zijn. Als een registratiebestand verwerkt is, 
wordt het uit de import-map verwijderd en (indien ingevuld) bewaard in de backup-map 
 



4.2 Pakket zoeken veld 
 
Als er een individueel pakket moet worden gezocht, kan dit worden aangegeven door middel van een 
(deel van het) pakketnummer. Door op de knop [Zoeken] te klikken worden in het overzicht 
vervolgens alle pakketten getoond waarin het deel van de code voorkomt. Om het resultaat te 
beperken, wordt bij korte zoekwaardes automatisch de datum ingevuld. Als het zoekcriterium meer 
dan 8 tekens is wordt gezocht binnen alle pakketten uit de database. 
 

 
 
 

4.3 Status selectiefilter 
 
Om eenvoudige te kunnen zoeken naar pakketten met eenzelfde status voor een bepaalde datum, 
kan door middel van de status selectie het pakketten overzicht worden verfijnd. Let erop dat in het 
status veld de huidige pakket-status wordt weergegeven.  
 

 
 
De volgende status selecties zijn beschikbaar: 
 
Status Beschrijving 
Niet geladen Toont pakketten die zich in de loods bevinden en niet met een route zijn 

meegenomen 
Bezorgde pakketten 
(niet retour) 

Toont pakketten die zijn geladen en niet retour zijn gekomen, dus bezorgd 
zijn 

Moet retour Pakketten die zijn teruggekomen en terug moeten naar transporteur 
Inbound Alle pakketten die op een bepaalde datum zijn binnen gekomen van 

transporteur 



Outbound Alle pakketten die op een bepaalde datum zijn terug gegaan naar 
transporteur 

Route xxx geladen Pakketten die op bepaalde datum zijn geladen voor route xxx  
Route xxx retour Pakketten die op bepaalde datum zijn retour gekomen voor route xxx 
 

4.4 Datum selectiefilter 
 
Omdat het niet zinvol is om in het overzicht alle pakketten weer te geven, worden alleen de pakketten 
getoond die gescand zijn op de gekozen datum. Standaard worden pakketten getoond van de huidige 
datum. Als op het datumfilter wordt geklikt zal er een datum selectiescherm worden getoond, waarna 
de gescande pakketten van de gekozen datum worden getoond.. 
 

 

 
 

4.5 Knop [Zoeken] 
 



Na kiezen van een datum, filterwaarde of automatisch inlezen van gegevens, worden automatisch de 
bij de gekozen filterwaarde behorende pakketten getoond. Het verversen van de lijst kan handmatig 
worden uitgevoerd door op de knop [Zoeken] te klikken.  
 
 

4.6 Knop [Excel] 
 

Om de huidige selectie van pakket scanmomenten te bewaren is het mogelijk deze te 
exporteren naar een Excel bestand. Hierbij stelt het programma een naam voor die 
gerelateerd is aan de huidige datum, tijdstip en filterwaardes. De voorgestelde map en 
naam kunnen met [OK] worden geaccepteerd, of handmatig worden aangepast. 
Vervolgens zal er een Excel-bestand worden gemaakt met de genoemde naam in de  

         export map van ParcelTrace van de getoonde gegevens. 
 

 

4.7Knop [WebTrace] 
 
Met behulp van de WebTrace knop wordt in het scherm de traceer pagina geopend van 
de pakketvervoerder voor wie wordt gereden. Het webadres dat moet worden 
aangeroepen is in het configuratiebestand instelbaar. In onderstaande afbeelding wordt 
de UPS webpagina geopend. 
 

 



4.8 Tonen van het instellingen scherm 
 
De gebruikte instellingen van de ParcelTrace toepassing kunnen door via het Instellingen scherm 
gewijzigd worden. Dit scherm wordt opgeroepen door met de muis dubbel te klikken in het 
hoofdscherm. Het instellingenscherm bevat de tabbladen Routes en Data worden besproken . 

4.8.1Instellingen Data  
 
In het Data-tabblad wordt de verbinding met de database bepaald en de plaats van de 
gegevensbestanden ingesteld. De verbinding met de gekozen database kan worden getest met de 
[Test]-knop. Met behulp van de [Opschonen]-knop kunnen gegevens ouder dan een ingegeven datum 
worden verwijderd uit de database.  
 

 
 
In het bovenste deel van het scherm wordt de verbinding met de Hyperfile database waar alle 
ParcelTrace gegevens worden opgeslagen ingesteld. De volgende connectie waardes moeten worden 
ingesteld: 
 
Veld Beschrijving Standaard 
Server Bevat de naam of het ip-adres 

van de computer waarop de 
database is geïnstalleerd. 
Wanneer de database zich op 
dezelfde computer als 
ParcelTrace bevindt, kan als 
waarde localhost worden 
ingesteld. 

localhost 

Poortnummer Poortnummer waaronder de 
database te bereiken is 

4900 

Database Naam van de database ParcelTrace 
Gebruiker Gebruikersnaam waarmee de 

database kan worden 
benaderd. 

admin 

Wachtwoord Wachtwoord (optioneel) dat 
hoort bij de gebruikersnaam 

 

 



In het onderste deel van het scherm kunnen een aantal mappen worden ingesteld waar zich de 
bestanden bevinden die met ParcelTrace worden uitgewisseld: 
 
Veld Beschrijving Standaard 
Importmap In deze map worden de bestanden geplaatst 

met pakketregistraties die uit de scanner(s) 
afkomstig zijn. De ingevulde waarde hier dient 
overeen te komen met de gekozen ontvangst-
map van het communicatie programma. 
 

C:\ProgramData\ParcelTrace\Import 

Exportmap Alle export bestanden (Excel-manifesten) 
worden standaard in de exportmap geplaatst. 

C:\ProgramData\ParcelTrace\Export 

Backupmap Nadat registratiebestanden door ParcelTrace 
zijn ingelezen worden deze naar de 
backupmap verplaatst. Als er geen waarde is 
ingevuld worden er geen reserve kopieën 
bewaard. 

C:\ProgramData\ParcelTrace\Backup 

 

4.8.2 Instellingen Routes 
In het Routes tabblad worden de gebruikte routes en bijbehorende omschrijving getoond. De 
routenamen worden automatisch uit de gescande –IN en –OUT barcodes afgeleid en toegevoegd aan 
de routetabel. Standaard wordt als omschrijving de tekst “Route <routecode>” gebruikt, maar deze 
omschrijving kan in het instellingenscherm worden aangepast door dubbel op de tekst van de 
omschrijving te klikken en hier een andere tekst van te maken, bijvoorbeeld de naam van de chauffeur 
die de route doorgaans rijdt. Met de knop [Nieuw] wordt een nieuwe routeregel toegevoegd terwijl met 
de knop [Verwijder] de gekozen route kan worden verwijderd. De routes worden gebruikt als 
filterwaarde voor de geladen en retour selecties in het hoofdscherm. 
 

 
 
 



5. Installatie en configuratie van de software 
 
De complete installatie van de ParcelTrace en ParcelScan oplossing bestaat uit de volgende 
onderdelen: 

1) Installatie van HyperFile database en ControlCenter op server voor opslaan van gegevens; 
2) Installatie van ParcelTrace voor het beheer van gescande pakketnummers op pc; 
3) Installatie van ActiveSync of WindowsMobileDeviceCenter op pc voor 

communicatieondersteuning; 
4) Installatie van ParcelScan op de handterminal. 
5) Installatie van CODE39 barcode font (optioneel) 

 
Alle onderdelen zijn configureerbaar en slaan hun instellingen in met de applicatie corresponderende 
ini-bestanden op, die vanuit applicatie of kladblok kunnen worden aangepast. De installatie en 
configuratie van de verschillende onderdelen zullen hierna worden beschreven. 
  
Alle benodigde software wordt lokaal geïnstalleerd op de gewenste werkplek. In het voorbeeld wordt 
uitgegaan van de directory: 
 

 C:\Program Files\ParcelTrace\ 
 
Voor de gegevens opslag verdient het de voorkeur om gebruik te maken van een map op de server, 
waardoor gegevens automatisch worden gebackuped, bijvoorbeeld  gemapped als drive F: waarvoor 
de gebruiker toegang en voldoende rechten moet hebben (lezen, schrijven en verwijderen). Omdat 
genoemde paden in de software instelbaar zijn, kunnen deze desgewenst worden gewijzigd. 

5.1 Installatie Hyperfile database en ControlCenter 
 
Voor de opslag van gegevens wordt gebruik gemaakt van de HyperFile 17 SQL database. Deze 
database wordt tezamen met het bijbehorende ControlCenter geïnstalleerd op de computer die als 
server voor de database wordt aangewezen.  
 
Voer hierbij de WX170PACKHFSQLCS.exe applicatie uit, klik op de Install HyperFileSQL en volg de 
aanwijzingen. 
 

 
 

 

5.2 Installatie van ParcelTrace toepassing 
 
Op alle werkplekken waar de ParcelTrace toepassing zal worden gebruikt moet de installatie 
procedure met de naam ParcelTrace.MSI worden uitgevoerd.  
 

Volg hierbij de aanwijzingen van de wizard.  
Standaard zal de applicatie onder Program Files worden 
geïnstalleerd in de map: 
 
 C:\Program Files(x86)\ParcelTrace\ 
 
Na opstarten zal automatisch het configuratiescherm 
worden getoond waarin de verbinding met de database en 
de gebruikte gegevenspaden kunnen worden ingesteld. 
 
 
 



5.3 Installatie van ActiveSync of WindowsMobileDeviceCenter op de PC 
 
Voor het installeren van de applicatie op de terminal wordt gebruik gemaakt van ActiveSync (onder 
XP) of Windows Mobile Apparaatcentrum (Vista / Windows 7). Wanneer deze niet op de computer 
waarmee de scanner wordt uitgelezen aanwezig is, moet deze eerst worden geïnstalleerd. Via de 
onderstaande links kunnen deze programma’s worden gedownload: 
 
Voor Windows XP kan ActiveSync worden gedownload via de volgende link:  
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=15 
 
Voor Vista kan het Windows Mobile Apparaatcentrum worden gedownload via: 
http://www.microsoft.com/downloads/nl-nl/details.aspx?FamilyID=46f72df1-e46a-4a5f-a791-09f07aaa1914 
 
Voor Windows 7 kan het Windows Mobile Apparaatcentrum worden gedownload via: 
http://microsoft-windows-mobile-device-center-32-bit.dutch.toggle.com/ 
http://microsoft-windows-mobile-device-center-64-bit.dutch.toggle.com/ 
 
Volg voor uitleg de beschrijvingen bij de genoemde websites. 
 
Wanneer de scanner is verbonden met de computer, zal ActiveSync of het ApparaatCentrum worden 
geopend. Deze toepassing kan worden herkend aan een groen rondje op de taakbalk. 

5.4 Installatie van applicatie op de handterminal 
 
Standaard wordt de handterminal uitgeleverd voorzien van software.  
 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om handmatig de handterminal van (nieuwe) software te voorzien.  
 
De installatie voor de handterminal wordt geleverd als zipfile met de volgende bestanden:  

- ParcelScan.CAB 
- ParcelScan.CPY 
- ParcelScan REG 
- ParcelScan.INI 
- ParcelScan.RUN 
- Symbol.all.arm.cab  

 
Pak de zipfile uit, sluit de handterminal aan en kopieer alle bestanden naar de map \Application op de 
terminal. Verplaats vervolgens het bestand ParcelScan.RUN naar de map \Application\Startup. 
 
Vervolgens moet de terminal een koude start worden geven door de (gele) scan knop gelijktijdig met 
de “2” toets ingedrukt te houden totdat voor de tweede keer een wit scherm komt. Bevestig alle 
eventuele vragen met [Ent]. Tijdens de koude start worden alle benodigde bestanden geïnstalleerd. 
De terminal is nu klaar voor gebruik.  
 
 
 



 

5.5 Installatie van CODE39 barcodefont 
 
Om zelf barcodebladen te kunnen maken moet op de gebruikte computer ook een barcodefont zijn 
geïnstalleerd. Een barcodefont is een lettertype dat in plaats van letters de corresponderende 
streepjes toont van de letters in barcodevorm. Voor de barcodebladen is het handig om gebruik te 
maken van de CODE39 lettertype, waarin hoofdletters, cijfers en een aantal tekens kunnen worden 
weergegeven. Naast de inhoud van de code moeten er aan het begin en einde een sterretje (*) 
worden toegevoegd als start en stopteken voor de te lezen code. 
 
Ga voor de installatie van het barcodefont als volgt te werk: 

1) Download bijvoorbeeld: http://www.fonts4free.net/idautomationhc39m-font.html  
2) Open de map met lettertypen via: Configuratiescherm -> Lettertypen 
3) Kopieer het bestand “IDautomationHC39M_Free.TTF” naar deze map 

 
Binnen alle Windows toepassingen zal nu het lettertype “IDautomatischHC39M” beschikbaar zijn. In 
het laatste hoofdstuk staat in voorbeeld van een barcodeblad met behulp van dit lettertype.  



 

6. Voorbeeld van barcodeblad 
 
Als in de linker kolom geen barcodes worden getoond, is op het systeem niet het 
“IDAutomationHC39M” lettertype geïnstalleerd. Zie verder bij installatie. 
 

 

*UPS-IN* 
 

 
UPS-INBOUND 

 

*UPS-OUT* 
 

 
UPS-OUTBOUND 

 

*KAREL-IN* 
 

 
Karel laden 

 

*KAREL-OUT* 
 

 
Karel retour 

 

*JAN-IN* 
 

 
Jan laden 

 

*JAN-OUT* 
 

 
Jan retour 

 

*KEES-IN* 
 

 
Kees laden 

 

*KEES-OUT* 
 

 
Kees retour 

 
Voorbeeld van actie barcodes 



 
 

*1ZW167596835454831* *1ZW35454836* 
*1ZW167596835454832* *1ZW35454837* 
*1ZW167596835454833* *1ZW35454838* 
*1ZW167596835454834* *1ZW35454839* 
*1ZW167596835454835* *1ZW35454830* 

 
Voorbeelden van lange en korte UPS barcodes. 


