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Inleiding 

Mobiele printers zijn handig om op locatie flexibel labels af te drukken. Vaak wordt de printer draadloos 
via Bluetooth aangestuurd. De hier beschreven toepassing kan worden ingezet voor het aansturen van 
een dergelijke printer vanaf een handterminal. 
 
Het beschreven programma is geschikt voor een Windows CE/ WM terminals zoals de Datalogic Memor 
X3 in combinatie met een mobiele printers zoals bijvoorbeeld de Printronix M4L.. 
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1. Replicator applicatie 

Klik op het Replicator-logo om de toepassing te starten. Na opstarten verschijnt het 
openingsscherm. Hierin worden naam en versie getoond, alsmede optioneel klantnaam en licentie 
sleutel.  
 

 
 
Druk vervolgens op [OK] om het openingsscherm af te sluiten en het printscherm te tonen.  

1.1 Het printscherm 

Allereerst dienen label template en aantal te worden gekozen. Wanneer er maar een label 
gedefinieerd is zal deze automatisch worden geselecteerd. Standaard staat het af te drukken aantal 
op 1. Er kan allen gekozen worden als het code-veld leeg is. 
 
 

   
 
In het Print-scherm kan vervolgens een code worden gescand die wordt gebruikt in het af te drukken 
label. Na een barcodescan wordt het label automatisch afgedrukt en keert de cursor terug in het 
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code veld zodat een volgende barcode kan worden gescand. Tussendoor kunnen desgewenst 
opnieuw de template (labelindeling) en of het aantal af te drukken labels worden aangepast. 
 

  
 
De toepassing gaat ervan uit dat er via de seriële poort een printer is verbonden met de scanner en 
dat deze printer aan staat. Deze printer kan verbonden zijn met kabel of draadloos via IRDA, 
Bluetooth of Wifi. Zie onder Printerpoort hoe deze voor Bluetooth kan worden ingesteld. Wordt er 
geen printer gevonden dan volgt er een foutmelding: 
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1.2 Label template (lbr-file) 

De indeling van het af te drukken label, wordt bepaald door de label-template, een ASCII bestand 
met lbr-extensie dat zich in de map 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 

{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 

{Qty} 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{Code} 
{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 applicatie map is gekopieerd (/Program 
Files/Replicator) kan het worden gekozen in het afdrukscherm.  
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1.3 Opzoektabel (csv-file) 

Om meer informatie in een label te kunnen tonen kan gebruik gemaakt worden van een 
opzoektabel. Dit is een bestand in CSV-formaat, waarbij op de eerste regel de namen van de 
kolommen staan en op volgende regels in dezelfde veldvolgorde een of meerdere gegevensrecords. 
Per definitie bevat de eerste kolom de code en worden de namen uit de overige gebruikt voor 
aanvullende vervangingen in het label. Een opzoektabel kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een 
prijs en omschrijving van een gescande code te bepalen: 
 
Code;Prijs;Omschrijving 
100;1.95;Badspons 
200;10.50;Dove Douscheschuim 
300;7.95;Nagelschaartje  
 
In het label kan dan in dit geval gebruik gemaakt worden van de velden {Code}, {Prijs} en 
{Omschrijving} 
 
Als bijvoorbeeld code 200 wordt gescand, komt de informatie met betrekking tot het doucheschuim 
op het label. Indien er geen waarde voor het label wordt gevonden wordt er niets afgedrukt. 
 
De naam van de opzoek-tabel moet worden gespecificeerd onder Lookups in het 
configuratiebestand. Standaard wordt dit bestand verwacht in de applicatie map. Het is mogelijk 
om de opzoektabel te vernieuwen door middel van de synchronisatie optie. Zie verder onder 
Synchroniseren en Instellingen. 
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1.4 Configuratiebestand (ini-file) 

De werking van Replicator wordt bepaald door de gebruikte instellingen in de Replicator.ini file dat 
zich in de applicatie map bevindt. Indien er geen instellingen worden gekozen, zal het programma 
in een standaard mode werken, waarbij gezocht wordt naar een label-template in de applicatie map 
en het label wordt afgedrukt naar compoort 8 op de terminal. De hierna volgende tabel geeft een 
overzicht van mogelijke instellingen. 
 

Parameter Beschrijving Standaard 

ApplicTitle Titel zoals getoond in boven in applicatie scherm Replicator 

Language Taal waarmee de toepassing werkt. In toekomstige versies 
zullen meerdere talen worden ondersteund. 

NL 

Debug Als Debug=1 is ingesteld worden labels niet naar de printer 
gestuurd maar naar een prn-file in de applicatiemap 

0 

Demo Als er een geldige licentiesleutel wordt gevonden wordt staat 
hier Demo=0 , bij geen licentie staat hier Demo=1  

1 

PrinterPort De communicatiepoort waarnaar Replicator de printopdrachten 
verstuurd. Zie onder Printerpoort hoe deze op de terminal kan 
worden ingesteld. 

8 

Labels Lijst van actieve labeltemplatebestanden gescheiden door 
puntkomma, wordt gebruikt voor synchronisatie. *) 

 

Lookups Lijst van actieve Lookupbestanden gescheiden door 
puntkomma, wordt gebruikt voor synchronisatie. 

 

FtpServer Adres van FTP-server voor synchronisatie  localhost 

FtpPort Poortnummer van FTP-server 21 

FtpTimeout Timeout in seconden 20 

FtpPassive 0=Active 1=Passive  0 

FtpAuthentication 0=No autentication 1=Autication 0 

FtpUsername Gebruikersnaam FTP server replicator 

FtpPassword Wachtwoord FTP-server rotacilper 

CustomerAddress Adres van klant ***)  

CustomerCity Plaats van klant ***)  

CustomerContact Contactpersoon van klant ***)  

CustomerPhone Telefoonnummer van klant ***)  

CustomerEmail Emailadres van klant ***)  

Guid De unieke klant/terminal/applicatie sleutel waarvoor de 
licentie geldig is 

 

License Pincode voor licentie, wordt automatisch gevuld   

CustomerName Naam van klant **)  

 
*) Indien niet gespecificeerd, worden alle lbr-bestanden uit de applicatie map getoond 
**) Kan worden ingevuld in startscherm van toepassing 
***) Kan optioneel worden ingevuld in ini-file, gegevens worden dan in de licentie aanvraag 
meegestuurd. 
 

1.5 Synchroniseren 

De gebruikte label (lbr) en lookup (csv)-bestanden kunnen worden gesynchroniseerd met 
voorbeeldbestanden op een server. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het FTP protocol. Vanuit het 
configuratiebestand wordt aangegeven welke label templates en lookup bestanden op de terminal 
aanwezig moeten zijn. Indien deze niet aanwezig zijn, of afwijken van de huidige versie op de 
server, zorgt de synchronisatieoptie ervoor dat de bestanden op de terminal worden bijgewerkt. 
Kies hiervoor in het uitrolvenster van templateselectie voor “Synchroniseren”. De terminal moet 
hiervoor beschikken over een internetverbinding, die bijvoorbeeld gerealiseerd kan worden door de 
terminal in een cradle te plaatsen aan een pc die met internet verbonden is.   
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1.6 Licenties 

De Replicator toepassing kan vrij worden gekopieerd. Zie onder installatie hoe deze toepassing 
vervolgens vanaf een pc op uw terminal kan worden geïnstalleerd. Na installatie wordt het 
programma standaard in demonstratie-mode uitgevoerd. Dit houdt in dat na elk 3e geprinte label 
wordt gevraagd of u een licentie voor de toepassing wilt kopen.  
 
Als u dit wilt, wordt er een licentie scherm getoond waar u uw gegevens op kunt invullen. Als 
alternatief kunt u uw contactinformatie ook in het configuratiebestand *) in vullen. Verbindt 
vervolgens de scanner met een pc die met internet verbonden is, zorg dat Windows Mobile Device 
centrum actief is en er een verbinding is toegestaan. Na bevestiging met  “Verzenden”, zal de 
terminal een aanvraag versturen.  
 

   
 

 
  
Hierop ontvangt u een factuur voor onbeperkt gebruik van de toepassing op uw terminal.  Als de 
factuur voldaan is zetten wij een licentiesleutel klaar die door de terminal kan worden opgehaald, 
waarna de toepassing zonder beperkingen zal werken. 
 
*) Voor de tenaamstelling van de licentie worden de volgende sleutels uit de ini-file gebruikt: 
CustomerName=Solicom\_Int 
CustomerContact=Luuk\_Sluijter 
CustomerEmail=luuk@solicom.nl 
CustomerPhone=0617884236 
CustomerAddress=Aan\_de\_Bergen\_16 
CustomerPostalcode=6093NX 
CustomerCity=Heythuysen 
CustomerCountry=Nederland 
CustomerProduct=Replicator\_V1.00\_6/8/2015 
CustomerMessage=Eventuele opmerkingen 
CustomerGuid=318127048dba4c6887611e64b292d967 
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1.7 Installatie 

Replicator wordt als MSI-bestand gedistribueerd. Om de applicatie op de terminal te installeren, 
moet deze met een pc waarop zich Active Sync of Windows Mobile Device Centrum bevindt worden 
verbonden  
  
De laatste WM/CE versie kan gedownload worden vanaf:  

 
http:\\www.solicom-international.com\downloads\Replicator.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 en op de terminal. 
  
Er kan gekozen worden tussen installatie op Device of \Application. Geadviseerd wordt om voor 
Application te kiezen. Klik vervolgens op [Install] linksonder. 
  
Tijdens de installatie wordt de applicatie geïnstalleerd in de map: 
  

\Program Files\Replicator 
  
Deze map bevat de volgende applicatiebestanden: 
  

Bestand Omschrijving 

Replicator.exe Applicatie 

Replicator.ini Instellingen van applicatie 

WM20xxx.dll Applicatie framework 

*.lbr Label templates   

  
De applicatie kan worden opgestart door op het Replicator icoontje te klikken.  
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1.8 Printerpoort 

Voordat er met de toepassing kan worden geprint, moet er een printer worden gekoppeld aan de 
terminal en moet deze aan een communicatiepoort worden toegewezen. Ga voor het koppelen van 
een Bluetooth printer als volgt te werk: Ga naar het instellingenscherm en kies Bluetooth manager 
 

   
 
Zet de printer aan zodat deze zichtbaar als Bluetooth device. Controleer de printer manual of er 
hiervoor mogelijk dip-switches op de printer moeten worden gewijzigd.  
 
Kies vervolgens onder  “Search for devices” voor Printer. De gebruikte printer zou moeten 
verschijnen in het overzicht. Dubbelclick hierop en de stel het compoort nummer in. Dit nummer 
moet corresponderen met de PrinterPort-instelling in het configuratie bestand. De standaard 
waarde die Replicator gebruikt is COM8: 
 

  
 
Sluit de configuratie schermen. Er kan nu worden geprint naar de ingestelde printerpoort. 


