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1. Inleiding 

Dit document beschrijft de StockKeeper applicatie, een handterminal toepassing bedoelt voor 
bedrijven met een magazijn dat te klein is voor de inzet van een WMS (Warehouse Management 
System), maar te groot is voor om er geen registratie op na te houden. 
 
Met StockKeeper houdt u de voorraad rechtstreeks bij op een Windows-CE terminal met toetsenbord 
en optioneel een barcodescanner. Initieel is alleen een lijst nodig met artikelnummer en 
omschrijving zoals deze uit de meeste administratieve systemen kan worden geëxporteerd. 
 
Via eenvoudige handelingen kan aan een artikel voorraad worden toegevoegd door registratie van 
locatie en hoeveelheid. Hierbij kunnen artikelen op verschillende plaatsen liggen. In een oogopslag 
toont de toepassing de beschikbare voorraad. 
 
Met rechtstreekse toetsen kunnen standaardaantallen worden bij- of afgeboekt worden van een 
gekozen locatie. Met pijltoetsen wordt direct door de lijst van artikelen en locaties gebladerd. Via 
een zoekfunctie kan ook op het eerste deel van het artikelnummer worden gezocht. 
 
Op elk gewenst moment kunnen reserve kopieën van de in de terminal aanwezige voorraadlijst 
worden gemaakt die in Excel nader kunnen worden bewerkt en op een later tijdstip opnieuw kunnen 
worden ingelezen. 
 
In de rest van dit document leest u alles over de werking van dit programma dat u begeleid in uw 
magazijn. 
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2. Beschrijving van toepassing 

De StockKeeper voorraad beheer applicatie is een in Dot.Net ontwikkelde PDA applicatie geschikt 
voor terminals met het PocketPC, WindowsCe en Windows Mobile besturingssysteem. Op onze 
website staat een overzicht van de ondersteunde terminals. 
 
Nadat de StockKeeper toepassing geïnstalleerd is, staat op het scherm van de terminal een 
snelkoppeling naar deze toepassing. Als op deze snelkoppeling wordt geklikt verschijnt het wordt 
het programma opgestart en verschijnt het menuscherm. 

2.1 Menuscherm 

Na opstarten van StockKeeper wordt het volgende scherm getoond: 
 

 
  
Naast naam van de applicatie worden de licentiegegevens van de gebruiker getoond en een tweetal 
knoppen. Met de knop [Registratie] kan alleen worden geregistreerd als er ook artikelgegevens in de 
terminal aanwezig zijn. Met de knop [Communicatie] wordt het inlezen van artikelgegevens en het 
maken van een reservekopie gestart. Dit wordt hierna beschreven. 
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2.2 Communicatie 

Voordat er met de toepassing gewerkt kan worden, moeten er artikelgegevens bekend zijn in de 
terminal. Creëer hiervoor een puntkomma gescheiden bestand genaamd STOCK.CSV met minimaal 
een kolom met artikelnummers en een kolom met de bij behorende omschrijving. In de bijlage 
‘Gegevensinterface’ staan voorbeelden van geldige bestanden. 
 
Kopieer vervolgens dit bestand naar de map My Documents op de terminal. Gebruik hiervoor een 
recente versie van ActiveSync. Het installeren en de werking van ActiveSync wordt uitgelegd in het 
gelijknamige hoofdstuk. 
 

2.2.1 Communicatie Reservekopie 

 
Het programma controleert of er al gegevens in de terminal aanwezig zijn. Als dit het geval is 
verschijnt het volgende scherm waarin gevraagd wordt of er een reservekopie van deze gegevens 
moet worden gemaakt: 

 

  
 

Als voor [Ja] wordt gekozen, wordt er in de map /My Documents op de terminal het genoemde CSV-
bestand (bijvoorbeeld STOCK_20070915_090000.CSV) aangemaakt met als inhoud de in de terminal 
aanwezige registraties. Hierbij wordt er een voortgangsscherm getoond: 
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Via ActiveSync wordt dit bestand automatisch gekopieerd naar de desktop-pc. Door dit bestand te 
hernoemen naar ‘STOCK.CSV’ kan het later desgewenst opnieuw als inleesbestand worden gebruikt 
 

2.2.2 Communicatie ‘Verwijderen oude gegevens’ 

Als de terminal al een artikelbestand bevat, zal vervolgens worden gevraagd of de gegevens uit de 
terminal compleet vervangen moeten worden door nieuwe gegevens.  
 

 
 
Als voor [Nee] wordt gekozen, worden de nieuwe gegevens samengevoegd met de bestaande 
gegevens. Als voor [Ja] is gekozen wordt de huidige artikelvoorraad lijst uit de terminal verwijderd. 
Zorg er desgewenst voor dat in de voorgaande stap hiervan een reservekopie is aangemaakt. 
 
Na verwijdering worden automatisch de gegevens uit het bestand ‘STOCK.CSV’ ingelezen. 
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2.2.3 Communicatie ‘Inlezen / Toevoegen gegevens’ 

Als in de voorgaande stap de bestaande gegevens niet werden verwijderd, zal de toepassing 
voorstellen om de gegevens uit het bestand ‘STOCK.CSV’ toe te voegen aan de voorraadlijst: 
 

 
 
Als er geen bestand ‘STOCK.CSV’ in de map /My Documents wordt gevonden, wordt dit gemeld via 
het volgende scherm en keert de toepassing terug in het menu: 
 

 
 
Als er wel een artikelbestand werd gevonden, zal dit vervolgens worden ingelezen: 
 

 
 
Nadat het inlezen is voltooid wordt opnieuw het menuscherm  getoond. 
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2.3 Registratie  

Nadat vanuit het menu voor registratie is gekozen, verschijnt het volgende scherm: 
 

 
 
Van boven naar beneden worden de volgende velden getoond: 

- Aanwijzing  
- Zoekveld 
- Artikelnummer uitrolveld 
- Artikelomschrijving 
- Voorraadlocaties / Voorraad 
- Toevoeg / verwijderknoppen 

 
Over het algemeen bepaalt de positie van de cursor in welk veld de ingevoerde informatie zal 
worden weergegeven. Ter verduidelijking wordt indien mogelijk de achtergrond van het actuele 
veld geel. De cursor kan verplaatst worden door het scherm aan te raken en wordt vanuit de 
toepassing verplaatst als op de [Enter] of [Escape]-toets in gedrukt. 
 
Hierna zal de betekenis van de verschillende velden worden beschreven. 
 

2.3.1 Ingeven artikelnummer 

Standaard staat de cursor in het eerste veld van het scherm. Als vanuit het toetsenbord een 
artikelnummer is ingegeven en op [Enter] wordt gedrukt, zal het programma op zoek gaan naar alle 
aanwezige artikelnummers die beginnen met de ingegeven waarde..  
 
Als voorbeeld wordt hierna gezocht op het artikelnummer dat begint met 1.  Als er artikelen 
gevonden worden, zal het resultaat wordt direct weergegeven: 
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In de titelbalk lezen we dat artikel 1ABS.01.81 als eerste uit het op 100 artikelen begrensde 
zoekresultaat werd gevonden met voorraad op drie verschillende locaties. 
In het uitrolveld wordt het eerste zoekresultaat weergegeven. In het veld eronder staat de 
omschrijving van het gevonden artikel. Tenslotte volgt een overzicht van de verschillende locaties 
met de bijbehorende aantallen van het artikel en het totaal aanwezige aantal. 
 

2.3.2 Toevoegen van een voorraadlocatie 

Met behulp van de knop [Toevoegen] kan een voorraadlocatie met een bijbehorend aantal worden 
ingegeven. Hierna wordt er een voorraaddetail scherm getoond waarbij de cursor in het locatieveld 
staat: 
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Vervolgens kan de locatie worden gescand of handmatig worden ingegeven. Na bevestiging met 
[Enter] verplaatst de cursor zich naar het aantal veld. Als er al voorraad lag op de opgegeven 
locatie, zal de beschikbare hoeveelheid worden getoond in het aantalveld. 
 

 
 
Als het aantal is ingegeven en bevestigd wordt teruggekeerd in het  met overzichtscherm. 
 

 
 
Merk op dat het hierna het beschikbare aantal automatisch is bijgewerkt. 
 

2.3.3 Verwijderen van een voorraadlocatie 

Om een voorraadlocatie te verwijderen, moet eerst een selectie van de gebruikte locaties worden 
gedaan door deze aan te klikken op het scherm, waarna een blauwe balk over de locatie verschijnt:  
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Als vervolgens de knop verwijderen wordt geklikt vraagt het programma om bevestiging. Alleen als 
met [Ja] wordt bevestigd zal de voorraadlocatie daadwerkelijk worden verwijderd. 
 

 
 

2.3.4 Bladeren door het zoekresultaat 

Als het uitrolveld rechts wordt aangeklikt verschijnt een overzicht van alle gevonden 
artikelnummers. Nadat het gewenste artikelnummer vervolgens is aangeklikt, zullen de gegevens 
ervan worden getoond.  
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Als alternatief kan ook met de omhoog- en omlaag pijltoetsen door de gevonden resultaten worden 
gebladerd, waarna in het scherm de gegevens van het betreffende artikel worden getoond.  
 

2.3.5 Bladeren door voorraadlocaties 

Wanneer een artikel op meerdere locaties ligt, kan met de linker- en rechter pijltoets door de 
verschillende locaties worden gebladerd. Hierbij wordt het locatie detailscherm getoond: 
 

 
 
In plaats van het overzicht wordt nu steeds een voorraadlocatie getoond. In de titelbalk boven in 
beeld kan het volgnummer van de verschillende locaties worden afgelezen. Zo wordt in het 
voorbeeld de 2e locatie uit totaal 3 stuks weergegeven. 
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2.3.6 Wijzigen van locatievoorraad 

Vanuit het locatie detailscherm kan op meerdere manieren worden geregistreerd dat de voorraad 
van een artikel is gewijzigd. Met behulp van de knoppen [Verhogen] en [Verlagen] wordt 
respectievelijk de op de locatie aanwezige hoeveelheid van een artikel verhoogt of verlaagt met het 
aantal dat onder ‘Inhoud’ is ingevuld. Als inhoud geen waarde bevat, wordt standaard 1 gekozen.  
 

 
 
Als alternatief kan de hoeveelheid ook rechtstreeks door intoetsen van een aantal worden 
gewijzigd. Met behulp van de [Enter]-toets worden de ingegeven waarden bevestigd en 
teruggekeerd in het scherm met het voorraadlocatie overzicht. 
 

 
 
 
 



Handleiding StockKeeper 
 

 

Copyright Solicom International 
 

- 14 - 

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,  
• symbol.all.arm.cab 
• stk_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. 
 
Vanuit de Explorer op de terminal kan een snelkoppeling naar het bureaublad worden gemaakt. Ga 
met de Explorer naar “Program Files\Asset” en selecteer de Asset applicatie. Met behulp van de 
optie “File -> Send To -> Desktop as Shortcut” wordt er een snelkoppeling aangemaakt.  
 

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\StockKeeper” en selecteer de StkWinCe-applicatie. Met behulp 
van de optie “File -> Send To -> Desktop as Shortcut” wordt er een snelkoppeling aangemaakt.  
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4. Gegevens interface 

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

Naam Bevat Type 

Artikelnummer Artikelnummer waarop wordt gezocht A20 

Omschrijving De weergegeven omschrijving van het artikel A40 

Locaties Een of meerdere locaties, gescheiden door ‘|’-symbool waar een 
artikel zich bevindt 

A100 

Aantallen Met de locaties corresponderende aantallen , gescheiden door ‘|’-
symbool van het artikel 

A100 

Inhoud Aantal van het artikel in een verpakking. Deze waarde wordt 
gebruikt bij het op- en afboeken van de voorraad. 

A100 

Mutatie Datum van laatste voorraadwijziging Dd/mm/jjjj 

 
Gegevens kunnen worden ingelezen uit het bestand ‘STOCK.CSV’ dat minimaal een artikelnummer 
en bijbehorende omschrijving moet bevatten, gescheiden door een puntkomma als scheidingsteken, 
Bijvoorbeeld: 
 

1ABS.05.90;ABS VE 10, BLACK 
1ABS.06.90;ABS SCRAP  
1ABS.07.81;ABS POLYLAC PA 757 NATUREL                
1ABS.07.90;ABS PA 757 ZWART (HOOGGLANS) 
1ABS.08.81;ABS POLYLAC PA 747, NATUREL 

  
Bij het aanmaken van een reservekopie worden alle velden geëxporteerd en voor de leesbaarheid 
uitgevuld met spaties. Aan de naam van het bestand wordt de datum en tijdstip van de kopie 
toegevoegd, bijvoorbeeld ‘STOCK_20070915_164500.CSV’.  
 

1ABS.03.81     ;PRE-MIX BACTIGUARD/ABS      ;AA-10|AB-20|CC-30 ;1|2|3           ;1       ;30/06/2003 
1ABS.04.10     ;ABS CYCOLAC G 360 GEEL       ;ZZ-100                     ;123              ;         ;30/06/2003 
1ABS.04.81     ;ABS CYCOLAC G 360 NATUREL ;                               ;                    ;10      ;29/06/2003 
1ABS.04.90     ;ABS FGA 50, ZWART                ;100|200|300           ;10|20|30      ;1       ;30/06/2003 

 
Om deze gegevens te kunnen bewerken kan dit bestand kan rechtstreeks in een programma als 
Wordpad of Excel worden ingelezen. Als na afloop de naam gewijzigd wordt in ‘STOCK.CSV’ kan via 
ActiveSync en de ‘Communicatie’-optie het bestand opnieuw in de handterminal worden geplaatst. 
 
 


