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Inleiding
Het Tool Management System (kortweg TMS) heeft als doel de uitleningen, reparaties, onderhoud en
vermissingen van objecten zoals gereedschappen te administreren. Het biedt de mogelijkheid uitleningen
en innamen met behulp van een barcodelezer te registreren en deze transacties vervolgens in de
administratie te verwerken. Vanuit deze administratie biedt TMS de mogelijkheid om overzichtsrapporten
en uitleenstatistieken weer te geven.

Gebruikersovereenkomst
De aankoop en het gebruik van het Tool Management System for 32-bit Windows is onderhevig aan de
volgende condities:
1. Het product mag alleen gebruikt worden door de originele aankoper zoals is overeengekomen in de
licentie overeenkomst en mag alleen geïnstalleerd worden op computers die toebehoren aan de
koper van dit product.
2. Service zal alleen gegeven worden aan kopers van dit product die geregistreerd staan bij Object
Software Ontwikkeling BV.
3. Het Tool Management System for 32-bit Windows mag worden ge-deïnstalleerd en ge-herinstalleerd
op een andere computer, vooropgesteld dat deze computer toebehoort aan de originele koper.
4. Geen enkele verandering, op welke manier dan ook, mag worden aangebracht aan dit programma of
welk onderdeel van deze software dan ook.
5. Niets van het programma of de documentatie mag worden gekopieerd of op welke andere wijze
worden gedupliceerd, met de uitzondering van back-up opties, zonder de uitdrukkelijke toestemming
van Object Software Ontwikkeling BV.
6. Deze voorwaarden gelden voor alle geregistreerde kopers en alle andere personen doe op het
systeem werkzaam zijn.
7. Alle rechten zijn voorbehouden aan Object Software Ontwikkeling BV.
8. De rechten om dit systeem te gebruiken, geldend op het moment van aankoop, zijn toegekend door
Object Software Ontwikkeling BV. Object Software Ontwikkeling BV draagt geen verantwoording voor
directe dan wel indirecte schade aan het systeem, voorkomend uit het gebruik van haar producten.
Windows, Windows 95, Windows NT, Visual BASIC, MS SQL Server en MSDE zijn geregistreerde
handelsmerken van Microsoft, Inc. Powertools en Formula Wizard is een geregistreerd handelsmerk van
Datalogic Spa.

Doelstelling handleiding
Deze handleiding beschrijft de mogelijkheden die het Tool Management System biedt en hoe het Tool
Management System en de TMS barcodelezers gebruikt moeten worden. Er wordt aangenomen dat de
gebruiker een basis kennis heeft van de bediening van Microsoft © Windows systemen (versies
95/98/NT/2000). Tevens dient de gebruiker op de hoogte te zijn van de gebruikte termen en
werkzaamheden met betrekking tot het beheren van gereedschappen. In deze handleiding staat dus niet
beschreven hoe TMS en de database server geïnstalleerd dienen te worden.

Inhoudsbeschrijving handleiding
De handleiding zal beginnen met een algemene uitleg over de methodiek van registeren en beheren van
gereedschappen in TMS. Dit is nodig om een inzicht te krijgen in begrippen zoals leverancier, product,
serienummer gebonden en niet serienummer gebonden gereedschap en hoe TMS hier mee omgaat.
Vervolgens komt de bediening van het programma zelf aan bod. Allereerst worden de algemene functies
van TMS en de schermen t.b.v. het beheer van de basisgegevens behandeld, daarna komen de
procedurele zaken zoals bijvoorbeeld het beheren van de voorraad en het inlezen en afhandelen van de
barcodegegevens aan bod. Vervolgens worden de rapporten van het Tool Management System
beschreven en als laatste onderdeel de bediening van de TMS barcodelezers.

© 1999…2000 Object Software Ontwikkeling BV
27/7/2000 rev.28

Inleiding
Pagina 5/38

Handleiding Tool Management System for Windows

Technische achtergrond Tool Management System
De applicatie is opgezet als Client-Server toepassing geschreven in Microsoft© Visual BASIC 6.0 en
Microsoft SQL Server 7.0/MSDE 1.0. Hierbij fungeert het Visual BASIC programma als ‘front-end’ voor
het weergeven van de schermen en rapporten en MS SQL Server als ‘back-end’ voor het opslaan van
gegevens en uitvoeren van geautomatiseerde database taken. Middels deze architectuur is het mogelijk
om zelfs via langzame netwerk verbindingen (denk aan telefoonlijnen of WAN verbindingen) toch een
goede response van de applicatie te krijgen. De barcode systemen zijn geprogrammeerd met Datalogic’s
Powertools 2.0.

Hardware vereisten Tool Management System
·
·
·
·
·
·
·
·
·

PC met Intel Pentium II of compatible CPU (300Mhz of meer aanbevolen)
32 Mb RAM, 64MB in geval van local database server
1Gb vrije harddisk ruimte, CD-ROM speler
SuperVGA beeldscherm (800x600 256 kleuren minimum)
Microsoft Windows 32-bit OS (Windows 9x/NT4/2000)
Optioneel: 1x vrije seriële poort voor barcode lezer
Optioneel: A4 printer voor rapporten (bijv. HP DeskJet)
Optioneel: Windows compatible labelprinter voor barcode stickers (bijv. Brother P-touch)
Optioneel: backup device (bijv. Superdisk, CDRW of ZIP-drive)
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Beschrijving termen en gebruikte notatie
Voor een goed begrip van de applicatie is deze handleiding geschreven in het Nederlands; de applicatie
zelf is, op verzoek van internationaal georiënteerde klanten, Engelstalig. Zodra echter naar termen in het
programma wordt verwezen zal de Engelstalige tekst gebruikt worden om verwarring te voorkomen.
Gebruik Engelstalige termen binnen TMS – Cursief. Voorbeeld: employee.
Verwijzing naar letterlijke tekst op het scherm – non-proportioneel vet. Voorbeeld: DepartmentID
Verwijzing naar een Windows knop of button – Vet tussen []. Voorbeeld: [Cancel].
Verwijzing naar een toetsen combinatie – Vet tussen {}. Voorbeeld: {Alt-X}.
Algemene Windows en TMS elementen:
Check box veld (keuze activeren door aanvinken).

Radio buttons (slechts één van de verplichte keuzes mogelijk).

Combo box (kies één van de mogelijke keuzes).

Record navigator (bladeren door gegevens)

Tool Bar of knoppenbalk

Tabbed screen (tab bladen)
Tekstvak dat niet gewijzigd kan worden.
Tekstvak waarbij invoer of een keuze verplicht is.
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Algemene beschrijving Tool Management System
Om met de dagelijkse praktijk van een afdeling die gereedschappen uitleent middels barcode lezer
systemen om te kunnen gaan maakt het Tool Management System gebruik van bepaalde methodieken
en gebruikt daarbij bepaalde begrippen. In dit hoofdstuk worden deze sleutelbegrippen toegelicht die
essentieel zijn voor een goed begrip – en daarmee het effectief bedienen – van TMS.

Opzet en begrippen

Basis gegevens
Voor een administratief systeem zoals TMS is vaak extra indirecte maar wel zeer relevante
informatie benodigd. Gegevens zoals over aan wie een en ander wordt uitgeleend en wat voor
functie deze persoon in de organisatie heeft en voor welke afdeling hij of zij werkt. Alvorens men
met het uitlenen kan gaan beginnen dient eerst dit soort basis informatie in het systeem in te
worden gebracht. Deze basisgegevens bestaan uit de volgende onderdelen:
Departments:
een registratie van de afdelingen.
Functions:
een tabel met personeelsfuncties.
Employees:
een registratie van alle mensen (of soms afdelingen) die iets kunnen lenen.
Suppliers:
een registratie van alle toeleveranciers die de producten leveren.
Products:
het assortiment van producten dat aangekocht kan worden.
Productgroups: een verdeling van de producten in groepen.
Het verband tussen deze gegevens bepaald in zekere mate de volgorde van invoer en de mogelijk
tot verwijderen van de gegevens onderling. Bijvoorbeeld: een werknemer behoort tot een afdeling
en niet andersom en dus zal eerst de afdeling moeten worden ingebracht voordat het mogelijk is
een werknemer tot deze afdeling te laten behoren. Zo is het ook niet mogelijk een afdeling te
verwijderen als er nog werknemers zijn die tot deze afdeling behoren. De basisgegevens bestaan
altijd uit een unieke identificatiecode en de overige relevante gegevens; er kan bijvoorbeeld maar
één afdeling zijn met de code of ID ’001’ maar meerdere afdelingen kunnen wel dezelfde
omschrijving hebben (al is dat niet handig). Het is niet mogelijk het ID naderhand in iets anders te
wijzigen (bijv. 001 naar AAA).
De voordelen van deze, op een zeer gestructureerde en eenduidige, manier in kaart brengen en
invoeren van gegevens is dat niet telkens bijvoorbeeld de volledige afdelingsnaam moet worden
ingebracht per werknemer en dat fouten worden vermeden. Ook is het groeperen van
uitleengegevens op bijvoorbeeld afdeling nu zeer goed mogelijk en de uitkomst correct.

Het verschil tussen product en object
TMS biedt de mogelijkheid objecten – in TMS een item genoemd – op voorraad te nemen en
bijvoorbeeld uit te lenen aan personen. Het begrip item dient niet te worden verwart met het begrip
product. Een product is namelijk een typering of naamgeving van een object; een object
daarentegen is een daadwerkelijk tastbaar ding. Bijvoorbeeld: het automerk Volkswagen heeft als
product het autotype Golf Gti. Het product wordt pas tastbaar en daarmee een item op het moment
dat het ding van de productieband afrolt en een serienummer krijgt. Van het product Volkswagen
Golf Gti kan er slechts één zijn; van het item Volkswagen Golf Gti zijn er miljoenen. Dit zelfde geldt
voor TMS; in het scherm Products staan alle producten die op voorraad genomen of uitgeleend
kunnen worden maar deze zijn niet daadwerkelijk in bezit. Een product wordt pas tastbaar en
daarmee uitleenbaar als deze aan de voorraad wordt toegevoegd. De producten tabel is daarmee
meer een soort catalogus waaruit items aan de voorraad toegevoegd kunnen worden. In de
producten tabel staat bijvoorbeeld ook de onderhoud- en de garantieperiode beschreven van een
specifiek product; deze periode is voor alle items van dat type natuurlijk gelijk. Wanneer de
garantie vervalt hangt daarentegen af van de aankoopdatum dus van wanneer het item wordt
toegevoegd aan de voorraad.
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Serienummer gebonden en niet serienummer gebonden gereedschappen
Het Tool Management System maakt onderscheid tussen serienummer en niet serienummer
gebonden gereedschappen.
Serienummer gebonden gereedschappen zijn gereedschappen waarvan het van belang is deze
afzonderlijk geregistreerd te hebben. Redenen hiervoor kunnen zijn; veiligheidseisen, de hoge prijs
van het item (garantie) of onderhoud- en calibratie eisen. Deze eigenschappen moeten dan per
item bijgehouden kunnen worden. Dit is mogelijk door het product als serienummer gebonden of
serialized tool aan te merken. Bij het opvoeren van het object (het toevoegen van items aan de
voorraad) is het dan verplicht een serienummer en een bedrijfsnummer in te voeren (mag tot op
zekere hoogte identiek zijn). Ook mag dan slechts één exemplaar met dat bedrijfsnummer worden
ingevoerd. Bijvoorbeeld: Een veiligheidsharnas moet elke 12 maanden worden gecontroleerd op
beschadigingen. In deze situatie is het voor elk exemplaar van belang te weten wanneer deze voor
het laatst gekeurd is en ook wie op dat moment het te keuren exemplaar in gebruik heeft.
Niet serienummer gebonden gereedschappen worden als groep behandeld en kunnen dus ook niet
individueel ‘gevolgd’ worden. Bij het toevoegen van niet serienummergebonden items aan de
voorraad worden deze nieuwe items gewoon bij de al aanwezige items opgeteld; ditzelfde gebeurt
ook bij de uitleningen. Uiteraard wordt wel geregistreerd hoeveel items van een product iemand
heeft maar er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de items onderling van dit product.
Bijvoorbeeld: van een 20mm staalboor is het niet van belang te weten wanneer deze exact is
aangeschaft en wanneer hij gerepareerd is (dit laatste komt toch nooit voor). Wel is van belang te
weten dat Piet 3 stuks al 20 dagen heeft en dat Jan er 2 als vermist heeft opgegeven.
Door het onderscheid tussen producten en objecten (items) en de mogelijkheid om items
serienummergebonden in te voeren is het dus niet nodig en zelfs onwenselijk dezelfde producten
meermalen met een andere productcode in te voeren.

SerialNumber en CompanyNumber
Zoals reeds eerder is beschreven, is bij het opvoeren van serienummergebonden gereedschappen
de invoer van een serienummer en een bedrijfsnummer verplicht. Met het serienummer wordt het
daadwerkelijke serienummer van het apparaat bedoeld. Het bedrijfsnummer of company# moet
echter voldoen aan de restricties van de gebuikte barcode karakterset (slechts bepaalde karakters
zijn toegestaan) en mag ook een bedrijfseigen codering zijn. Beide moeten echter uniek voor het
product zijn want anders is er geen onderscheid tussen de items te maken. Verschillende products
mogen echter wel items met hetzelfde serie- en bedrijfsnummer hebben.

Operationele en niet-operationele gereedschappen
Zoals in werkelijkheid ook het geval is, maakt TMS onderscheid tussen operationele
gereedschappen en gereedschappen die dat – misschien tijdelijk – niet zijn. In TMS worden deze
niet voor uitlening beschikbare gereedschappen non operational items genoemd. De redenen die
hiervoor binnen TMS worden onderscheiden zijn:
· Schades (Damaged); Het object is onbruikbaar wegens beschadigingen.
· Vermissingen (Missing); het object is zoek geraakt.
· Inspectie (Inspection); het object wordt geïnspecteerd.
· Reparatie (Repair); het object wordt gerepareerd.
· Afschrijving (Discarded); het object is buiten gebruik genomen.
Uiteraard is het mogelijk dat een object allereerst als Damaged wordt gemarkeerd maar later wordt
gerepareerd (markeer als Repair) en na reparatie weer wordt geactiveerd (Return item to
Stock). Alle operational items staan òf bij de voorraad (Stock overview) òf bij de uitleningen
(Lending overview) geregistreerd; de non-operational items zijn te vinden in het scherm non
operational items.

© 1999…2000 Object Software Ontwikkeling BV
27/7/2000 rev.28

Algemene beschrijving Tool Management System
Pagina 9/38

Handleiding Tool Management System for Windows

Het TMS boodschappenmandje of itembag
Het gebruik van barcode lezers met een intern geheugen waarin de uitleningen en innamen
worden opgezameld heeft tot gevolg dat uitleningen en innamen niet direct in TMS verwerkt
worden. Deze situatie is in zekere mate vergelijkbaar met het boodschappen doen in een
supermarkt. Je legt allerlei artikelen in je boodschappen mandje maar rekent pas bij de kassa af.
De supermarkt weet dus pas wat er verkocht is op het moment dat er is afgerekend. Tot dat
moment is onzeker wat er op voorraad is; je weet zeker wat er sinds de laatste aankoop in de
schappen staat maar niet wat er bij mensen in het boodschappenmandje ligt.
Binnen het Tool Management System werkt het uitlenen en innemen van gereedschap in feite net
zo. Alle opgeslagen transacties in de barcodelezers (de boodschappenmandjes) komen bij het
inlezen in TMS eerst in de itembag terecht. Dit is nodig omdat het mogelijk is dat een item met
barcodelezer A is uitgeleend maar met barcodelezer B is ingenomen en vervolgens later weer met
barcodelezer C aan iemand anders werd uitgeleend. Door eerst alle barcodelezers uit te lezen en
als één boodschappenmand te beschouwen kan nu alles in het juiste tijdsperspectief worden
afgehandeld.
Uiteraard worden er bij het werken fouten gemaakt en de barcode lezers hebben beperkte
mogelijkheden om de geldigheid van een opdracht te valideren. Deze controle vindt dan ook pas
plaats bij de verwerking van de verzamelde transacties in de itembag. Het merendeel van de
transacties zullen probleemloos in TMS kunnen worden verwerkt maar er kunnen zich natuurlijk
problemen voordoen. De TMS itembag zal deze als fouten in de verwerking weergeven en biedt
dan interactief mogelijkheden om te achterhalen wat de bedoeling van de transactie was en
oplossingen bieden om deze alsnog correct te verwerken. De TMS database is pas volledig
actueel als alle transacties in de itembag afgehandeld zijn.
Uitleningen d.m.v. toetsenbord en muis worden ook via de itembag afgehandeld maar deze worden
normaal gesproken direct verwerkt. Indien nodig kan het werken met toetsenbord en muis binnen
TMS gelijk worden geschakeld aan de barcode lezers; alle handmatige uitleningen en innamen
komen dan eerst in de itembag terecht en worden pas verwerkt als daartoe expliciet opdracht toe
wordt gegeven.

Het TMS log
Wil je weten wat er in het verleden gebeurd is dan kan je dat aan de huidige stand van zaken zoals
weergegeven in Stock, Lendings en non operational items natuurlijk niet zien. Hiervoor dient de
transactie historie; alle uitleningen, schades, vermissingen, reparaties enz. worden in TMS ook in
historische zin bijgehouden. Een actie (uitlening, reparatie, …) komt pas het log terecht nadat deze
is afgerond. Dus een uitlening komt pas in het log als het item wordt teruggebracht; een schade
komt pas in het log als deze geen schade meer is. Zo kan een serienummer object slechts
éénmaal op het actuele reparatierapport staan maar meermalen op het historische
reparatierapport. Het kan immers in het verleden meermalen gerepareerd zijn maar op dit moment
niet meermalen in reparatie zijn.
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Opstarten Tool Management System
Het Tool Management System wordt opgestart door in het Windows Start menu de keuze Programs >
Tool management System > TMS 1.0 te selecteren. Het is mogelijk de shortcut of snelkoppeling van TMS
op de desktop te slepen zodat deze direct op te roepen is. Het programma zal bij het opstarten een
opstartscherm laten zien dat automatisch verdwijnt als het programma klaar is voor gebruik.

Hoofdvenster TMS
Nadat het Tool Management System is
opgestart komt het hoofdscherm in beeld. Alle
andere vensters van TMS worden binnen dit
hoofdvenster getoond. Dit scherm bevat
standaard Windows elementen zoals de
menubar en de toolbar.
De menubalk biedt toegang tot alle functies en
schermen van TMS.
Middels de toolbar is het mogelijk direct een
scherm uit te printen (printer icoon), een back-up
te maken (computer icoon), het voorraad(Stock) en het uitleen (Lendings)
overzichtscherm op te roepen.
De print knop of {ctrl-P} print het actieve venster binnen TMS uit of roept een direct gerelateerd rapport
m.b.t. tot dat scherm op. Het hoofdvenster zelf is niet uit te printen.
Als een menukeuze (en daarmee een venster of rapport) reeds actief is dan
wordt deze met een Ö voor de menukeuze gemarkeerd. Het nogmaals
selecteren van die keuze deactiveert dan het gerelateerde scherm. TMS
slaat de posities van alle interne vensters op zodat deze op dezelfde plek en
in dezelfde grootte van de vorige keer worden getoond.

Het File menu
Het file menu bevat functies ten behoeve van het beheer van het Tool Management System. De vier
meest gebruikte functies uit dit menu – Print, Exit, Back-up en import from barcodereader – zijn ook op
andere manieren op te roepen en daarmee zal dit menu niet vaak rechtstreeks gebruikt worden.
Een beschrijving van de functies uit het file menu:
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Import from barcode reader
Deze menukeuze roept rechtstreeks de functie voor het importeren
van transacties vanuit de barcode lezers op.
De barcodelezer dient daarvoor in de lader/lezer (cradle) te worden
geplaatst die daarbij ook aan moet staan (schuifknopje aan de
rechterzijde). Als deze aan staat toont de barcodelezer op het
schermpje ‘READY’ en bovendien brand op de cradle een rode
(opladen) of groene (opgeladen) led.
Klik op [Transfer] om het overzetten van de transacties te starten.
Bij het overzetten wordt eerst de interne klok van de barcodelezer uitgelezen en, indien de datum en tijd
meer dan 10 seconden afwijkt van de datum en tijd van de computer, gelijkgezet met de computer.
Hierdoor zullen de barcodelezers onderling nooit meer dan 20 seconden van datum en tijd van elkaar
verschillen. Daarna worden de in de barcodelezer opgeslagen transacties overgezet waarna alle
transacties in de barcodelezer worden gewist.
Nadat de instructies op het scherm zijn opgevolgd en de barcodelezer is uitgelezen wordt automatisch de
Itembag geopend voor verdere behandeling van de geïmporteerde data. Sluit het venster om het
importen vanuit de barcode lezer te annuleren.

Import from file
Dit roept de functie voor het importeren van transacties vanuit een
bestand op. Deze functie maakt het mogelijk transacties te
importeren die door andere programma’s zijn aangemaakt. Uiteraard
dient de bestandlay-out wel aan strikte voorwaarden te voldoen. Bij
normaal gebruik zal deze functie nooit worden gebruikt.

Print
Deze functie maakt een afdruk op de printer van het actieve venster. In enkele gevallen wordt in plaats
van een schermafdruk een specifiek rapport met de beoogde gegevens op het scherm getoond. Dit
rapport kan dan vervolgens worden afgedrukt.

Print settings
Stelt de eigenschappen van de standaard printer in. Dit maakt het mogelijk om binnen TMS tijdelijk voor
een andere dan de standaard printer te kiezen of andere printerinstellingen te kiezen (bijvoorbeeld snel
afdrukken i.p.v. hoge kwaliteit).

Configuration
Het Tool Management System configuratie scherm. Dit scherm bevat een tweetal tabbladen. Het tabblad
General bevat de algemene TMS instellingen.

Application settings
·
·
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Back-up settings
·

Path & filename; bestandsnaam en locatie van de SQL Server backup. Indien gebruik
gemaakt wordt van een local database server kan de bestandsnaam middels de […] knop
opgezocht worden. Is de database server niet lokaal geïnstalleerd dan moet de – voor de
server lokale naam en locatie – ingetikt worden.

Het tabblad Barcode bevat de instellingen met betrekking tot de barcodelezer en het afdrukken van
barcodes.

Barcode reader
·
·

Port; specificeert de COM-port waaraan
de barcodelezer is aangesloten.
Speed; specificeert de snelheid waarmee
TMS met de barcodelezer communiceert
(std. 19200 bps).

Barcode printer

·
·
·
·
·
·

Label printer; selecteer een Windows printer die de barcode labels zal printen. Deze
printer is bij voorkeur een andere printer dan de standaard Windows printer.
X-offset; de hoeveelheid horizontale ruimte in mm om het label netjes te printen
Y-offset; de hoeveelheid verticale ruimte in mm om het label netjes te printen
Spaces ó; de hoeveelheid spaties tussen de tekst van het product en de tekst van het
serienummer onder de barcode.
Barcode font; selecteer m.b.v. de knop […] een geschikt barcode lettertype en punt
grootte. Met TMS wordt het Code 3 of 9 barcode lettertype Free 3 of 9 meegeleverd.
Standaard grootte 36 punts.
Text font; selecteer m.b.v. de knop […] een geschikt lettertype en punt grootte. Bepaald
het lettertype van de tekst onder de barcode. Standaard het Windows lettertype Arial 8 punts.

Met de knop [OK] worden de instellingen geactiveerd en opgeslagen. [Cancel] annuleert de wijzigingen.

Backup
Met de menukeuze backup of het icoon
wordt direct de back-up
procedure uitgevoerd. Tijdens het lopen van de back-up verschijnt de
melding Running TMS backup… Aan het einde van de back-up
procedure wordt gemeld of de back-up geslaagd is of dat er een fout is
opgetreden. De back-up wordt door de database server uitgevoerd en
dat kan betekenen dat de lokale gebruiker tijdens het lopen van de backup geen enkele activiteit op de PC merkt.

Exit
Middels deze menukeuze wordt TMS afgesloten. Afsluiten is ook mogelijk door een klik op
TMS hoofdscherm of door middel van de toetsenbordcombinatie {ctrl-X}.
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Het Edit menu – Basistabellen
Het edit menu bevat alle functies voor het bewerken van de Tool Management
System gegevens. Via dit menu worden de schermen voor het bewerken van de
basis tabellen en de complexere schermen voor het beheren van de voorraad,
uitleningen en de inactieve objecten geopend. In dit hoofdstuk worden de
schermen voor het beheren van de basistabellen behandeld.

Departments
De afdelingsgegevens worden gebruikt om aan te geven tot welke afdeling een
werknemer behoort. Middels een eenvoudig mutatiescherm kunnen afdelingen ingevoerd, bewerkt en
verwijderd worden.
Verwijderen
Maak wijzigingen in huidige
record
record ongedaan

Invoegen van
een nieuw
record

e

Ga naar het 1 record
Ga 1 record verder
Ga 1 record terug

Ga het laatste record
terug

Als een nieuw gegeven of record wordt ingevoerd dan wordt het mogelijk en is men verplicht (het veld
wordt geel) om een code in te voeren. Deze afdelingscode dient uniek te zijn. Het verwijderen van een
afdeling mag alleen als die niet door een Employee wordt gebruikt.

Employee functions
Met de tabel personeelsfuncties kan worden aangegeven wat een werknemer voor taak heeft en ze
worden dus gebruikt bij het beheren van personeel (Employees). Het invoeren en bewerken van
personeelsfuncties is identiek aan de werkwijze zoals beschreven bij Departments (zie pagina 14).

Productgroups
De productgroep gegevens worden gebruikt voor het categoriseren van producten. Het invoeren en
bewerken van product groepen is identiek aan de werkwijze zoals beschreven bij Departments (zie
pagina 14).
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Employees
In de tabel met werknemers worden alle personen geplaatst die gereedschappen (kunnen) lenen. Met de
keuze Edit à Employees wordt de overzichtslijst van werknemers opgeroepen. Dit werknemer
overzichtsscherm is gesorteerd op werknemerscode (EmployeeID) en biedt de mogelijkheid om de
werknemer op te zoeken en te bewerken door door dit scherm te bladeren. Het is hierbij mogelijk het
bewerkscherm (Edit employee) open te laten staan zodat de detailgegevens zichtbaar zijn.
Bewerken
Verwijderen
Print barcodelabel
geselecteerde
geselecteerde
van geselecteerde
employee
employee
employee

Invoegen nieuwe
employee
Selecteer de employee

Gebruik de verticale scrollbar om
door de records te bladeren.

Insert employee
Hiermee wordt het detailscherm in invoermodus opgeroepen waardoor het mogelijk wordt een
nieuwe werknemer toe te voegen. Het veld ID wordt geel en moet dus ingevuld worden. Deze
code moet uniek zijn en voldoen aan de code 3 of 9 barcode karakterset (vanwege het
barcodelabel). TMS vervangt hierbij ongeldige karakters automatisch door punten. De knop
[Retired] dient om werknemers die niet meer in dienst zijn te kunnen markeren zodat zij niet meer
in overzichten voorkomen. Verwijderen is immers niet mogelijk als de werknemer vroeger eens wat
geleend heeft. Met [OK] worden de bewerkte gegevens opgeslagen en het scherm gesloten. Met
[Cancel] wordt alleen het scherm gesloten en de gegevens niet opgeslagen. Als in het overzicht
een andere employee wordt gekozen dan worden de gegevens opgeslagen maar het edit scherm
niet gesloten.

Edit employee
Hiermee wordt het detailscherm in de bewerkmodus
opgeroepen. De werking is dan vrijwel identiek aan
de invoermodus alleen het veld ID is dan niet meer
te wijzigen.

Print barcode label
Deze functie print direct een barcodelabel van de
geselecteerde employee op de labelprinter. Deze
sticker kan dan bijvoorbeeld voor de
werknemerpasjes worden gebruikt.
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Delete employee
Hiermee wordt een werknemer verwijderd als deze geen uitleenhistorie heeft.

Suppliers
Suppliers worden gebruikt bij het beheer van producten en bij toevoegen van items aan de voorraad om
aan te geven wie het object geleverd heeft. Het toevoegen
en bewerken van toeleveranciers (suppliers) heeft dezelfde
werkwijze als het toevoegen en bewerken van Employees
(zie pagina 15). Het supplier overview scherm heeft echter
geen Print barcode knop omdat deze niet nodig is.

Insert & edit supplier
Het aanklikken van de knoppen [Insert] of
[Edit] opent het bewerkscherm in de invoegresp. bewerkmodus. Als de supplier een apart
postadres (postbus) heeft kan de checkbox
naast postal address worden aangevinkt waarna
de betreffende velden voor invoer beschikbaar
worden.

Delete supplier
Het aanklikken van de knop [Delete] verwijdert
de supplier indien deze niet als standaard
leverancier voor een product geregistreerd staat
en als deze in het verleden nooit een object
geleverd heeft.
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Products
In de productentabel wordt alle type
informatie over gereedschappen
opgeslagen op basis waarvan objecten
aan de voorraad worden toegevoegd
(zie ‘Het verschil tussen product en
object’ – pagina 8). Het toevoegen en
bewerken van producten heeft dezelfde
werkwijze als het toevoegen en
bewerken van Employees (zie
pagina 15).

Insert & edit product
Het aanklikken van de knoppen [Insert] of [Edit] opent het bewerkscherm in de invoeg- resp.
bewerkmodus. Een toelichting bij enkele velden:
· De invoer voor het veld ProductCode is verplicht en
kan, eenmaal opgeslagen, naderhand niet gewijzigd
worden. De productcode dient te voldoen aan de
barcode karakterset en ongeldige karakters worden
automatisch, na invoer, vervangen door punten.
· De checkbox Serialized tool geeft aan of een
gereedschap serienummer- of niet serienummer
gebonden is (zie ‘Serienummer gebonden en niet
serienummer gebonden gereedschappen’ – pagina 9).
· De velden Searchcode 1 & 2 bieden de mogelijkheid
om producten op basis van sleutelwoorden makkelijker
terug te vinden (zie ‘Toevoegen van objecten aan de
voorraad’ – pagina 19).
· De keuze van een Product Group en een Default Supplier is verplicht (geel veld).
· Het veld Inspection days geeft aan om de hoeveel dagen een object geïnspecteerd dient te
worden. Indien hier 0 wordt ingevuld is wordt geen inspectietermijn van kracht.
· Minimum stock bepaald het aantal objecten dat minimaal op voorraad dient te zijn. Het
product wordt op de bestellijst geplaatst als het aantal objecten op voorraad (dus niet het totaal
van voorraad + uitleningen) kleiner dan dit getal is.
· Met Waranty months wordt de garantietermijn op een product aangegeven. Als 0 wordt
ingevuld is er geen garantie op het product.
· De button [Phased out] wordt gebruikt om producten buiten werking te zetten die, omdat ze in
het verleden wel gebruikt werden, niet gewist kunnen worden. Phased out producten worden
niet meer in de overzichten weergegeven.

Delete product
Het aanklikken van de knop [Delete] verwijdert het product indien deze geen objecten heeft die tot
dit product behoren.

Print product
De knop [barcode] print een barcodelabel van het product op de barcode printer uit. Het
barcodelabel bevat alleen de productcode. De print barcodelabel functie in dit productenscherm is
voornamelijk bedoeld om bijvoorbeeld een sticker te genereren die op een kast geplakt kan
worden. Voor het printen van een barcodelabel voor een object met daarop een eventueel het
serienummer is de Print barcode functie vanuit het voorraad- of uitleenscherm beter geschikt.
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Het beheren van de voorraad
Één van de belangrijkere schermen in het Tool Management System is het voorraadscherm of de
Stock overview. Dit scherm is op te roepen vanuit het Edit menu door Stock overview te selecteren of
door op in de Toolbar de knop [Stock] aan te klikken.
ƒ Selectie op productgroep
„ Stock Toolbar
in- of uitschakelen

‚ Lijst met productgroepen

• Lijst met alle objecten of objecten van
de geselecteerde productgroep

Dit scherm biedt een volledig overzicht van – en controle over – de objecten die op voorraad zijn. De lijst
met daarboven de tekst Stock list (in het plaatje •) geeft de objecten op voorraad weer, eventueel
geselecteerd op de productgroep van de keuze in de lijst met productgroepen‚. Deze selectie op
productgroep is in of uit te schakelen door de knop [Selection by productgroup]ƒ aan te klikken. Als de
selectie is uitgeschakeld dan is het productgroepenlijst‚ grijs en niet geactiveerd. Alle objecten worden
dan op volgorde van Productcode en CompanyNumber in • weergegeven. De verticale scrollbar kan
gebruikt worden om door de objecten te bladeren. Met behulp van de Stock toolbar„ kunnen nu diverse
acties m.b.t. de voorraad worden uitgevoerd.

Functies van de Stock toolbar
•

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

‚

ƒ

„

…

†

‡

ˆ

‰

Toevoegen van objecten aan de voorraad.
Printen van een barcodelabel van het in • geselecteerde object.
Markeer 1 of meer van de in • geselecteerde objecten als beschadigd.
Markeer 1 of meer van de in • geselecteerde objecten als ‘onder inspectie’.
Markeer 1 of meer van de in • geselecteerde objecten als vermist.
Markeer 1 of meer van de in • geselecteerde objecten als ‘in reparatie’.
Schrijf 1 of meer van de in • geselecteerde objecten af.
Geeft de historie van het onder • geselecteerde object weer.
Geeft een overzicht van alle objecten van de in • geselecteerde productcode.
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Toevoegen van objecten aan de voorraad
De knop [Add]• dient om nieuwe gereedschappen aan de voorraad toe te voegen. Het roept het
Add items to stock scherm op waarmee een product kan worden opgezocht en noodzakelijke
informatie zoals aantal of serienummer/bedrijfsnummer kan worden ingevuld. Het toevoegen van
objecten aan de voorraad gaat in een viertal stappen:
1. Typ (het begin van) het ProductID of (een deel van) één van de Product Searchcodes of de
product omschrijving in en druk op de knop [Find]. In het lijstje onder stap 2 wordt dan
weergegeven hoeveel producten aan de zoekcriteria voldoen en welke het zijn. Met [Clear]
wordt de laatste zoekopdracht gewist en worden weer alle productcodes onder 2 weergegeven.
2. Selecteer de beoogde productcode uit de lijst met
gevonden producten.
3. Voer de noodzakelijke gegevens over het object in.
In het geval van een Serialized tool is invoer van
zowel het veld Serial number als het veld
Company number verplicht. Het Company# wordt
automatisch afgeleid van het Serial number met de
restricties van de barcode karakterset.
Het veld Number of items to add is in het
geval van een Serialized tool altijd 1 en kan niet
ingevuld worden. Bij een non-serialized tool zijn de
vakken Serial number en Company number
grijs en moet het toe te voegen aantal in Number
of items to add ingevuld worden.
Het veld Item price biedt de mogelijkheid de prijs
van het product per stuk in € in te geven.
4. Met stap 4 Finish wordt het object daadwerkelijk aan
de voorraad toegevoegd als op [Add to stock]
wordt geklikt. Het toevoegen kan worden
geannuleer door het scherm te sluiten. Als het
toevoegen succesvol is verschijnt hiervan een
bericht en wordt het Stock overview scherm ververst
zodat de nieuwe objecten kunnen worden
weergegeven.
Nieuwe objecten worden altijd toegevoegd dus als er van het
product ‘staalboor 8mm’ 4 stuks zijn en er worden er 3 aan de
voorraad toegevoegd dan zal het totaal aantal van dit product na
toevoeging 7 stuks zijn.

Printen van een barcode label
Selecteer een object waarvan je een barcode label wilt printen en klik op [Barcode]. Het
barcodelabel zal nu worden uitgeprint op de labelprinter. Er zijn twee soorten labels:
1. Label van een object zonder serienummer.
voorbeeld:

80853002

80853002
hydraulische flenssspreider met vaste handpomp

2. Label van een object met serienummer.
voorbeeld:

80853010 YNU/10/B
80853010
Moerensplijter, hydraulisch
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Markeer een object als beschadigd
Een gereedschap is als beschadigd te markeren door het object in de voorraadlijst of de
uitleningen lijst op te zoeken en te selecteren en dan op de button [Damaged] te klikken.
Als het een serienummer gebonden gereedschap is verschijnt er een alert box
met de vraag ‘Indicate as damaged?‘. Indien hierop met [Ok] wordt
gereageerd wordt het gereedschap naar het de beschadigde gereedschappen
scherm verplaatst en verdwijnt het uit het voorraad- of uitleenscherm. [Cancel]
annuleert de ingezette actie.
Als het een niet serienummer gebonden gereedschap is verschijnt eveneens de vraag ‘Indicate
as damaged?‘ maar hierbij moet dan – na [OK] – tevens een aantal worden opgegeven. Uiteraard
kunnen niet meer items als beschadigd worden gemarkeerd als dat er op voorraad of uitgeleend
zijn. Dit maximum aantal wordt weergegeven in de tekst Number of items (1…n) waarbij n
staat voor het maximum toegestane aantal. Een aantal buiten deze range wordt niet geaccepteerd.
Als op [Ok] wordt geklikt zal het aangegeven aantal van de
voorraad- of uitleningenlijst worden afgetrokken en in het
damaged items overzicht worden geplaatst. [Cancel]
annuleert de actie.

Markeer object(en) als ‘te inspecteren’
Te inspecteren of te keuren gereedschappen zijn tijdelijk niet voor uitlening beschikbaar (maar zijn
ook niet in reparatie). Middels deze Toolbar button is het mogelijk het geselecteerde object als
‘onder inspectie’ aan te merken en in het Under inspection scherm te plaatsen en daarmee tijdelijk
uit de roulatie te halen. De werkwijze is identiek aan de werkwijze zoals beschreven bij ‘Markeer
een object als beschadigd’ – pagina 20.

Markeer object(en) als vermist
Middels deze Toolbar button is het mogelijk het geselecteerde object als vermist te markeren en in
het Missing items scherm te plaatsen. De werkwijze is identiek aan de werkwijze zoals beschreven
bij ‘Markeer een object als beschadigd’ – pagina 20.

Markeer object(en) als ‘in reparatie’
Middels deze Toolbar button is het mogelijk het geselecteerde object als ‘in reparatie’ te markeren
en in het In repair scherm te plaatsen. De werkwijze is identiek aan de werkwijze zoals beschreven
bij ‘Markeer een object als beschadigd’ – pagina 20.

Markeer object(en) als afgeschreven
De Discard Toolbar button markeert het geselecteerde object als afgeschreven. Gereedschappen
die versleten, economisch of technisch moeten worden afgeschreven of als verloren mogen
worden beschouwd kunnen op deze manier op non actief worden gezet. De werkwijze is identiek
aan de werkwijze zoals beschreven bij ‘Markeer een object als beschadigd’ – pagina 20.
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Bekijk de historie van een object
Deze functie maakt het mogelijk de uitleen,
reparatie, vermissing, etc… historie van het
geselecteerde object te bekijken. Hiermee kan
bekeken worden welke personen een bepaald
object voor hoelang geleend hebben en ook
wanneer het bijvoorbeeld gerepareerd is geweest.
Zodra buiten het historiescherm geklikt wordt, wordt
dit venster automatisch gesloten. Dit overzicht kan
uiteraard wel geprint worden.

Overzicht van alle objecten met dezelfde productcode
Het klikken op de knop [Others] geeft een
overzichtje met daarin alle operational en
non-operational items van de
geselecteerde productcode. Hiermee is
eenvoudig te zien wie nog meer het
geselecteerde product in bezit heeft. Dit
kan handig zijn als persoon A iets nodig
heeft en het magazijn het product niet in
bezit heeft. Zo kan dan geadviseerd
worden het bij collega B op te halen.
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Het beheren van uitleningen
Naast het Stock overview is het uitleningen overzicht het tweede belangrijke scherm van TMS. Het
uitleningen overzicht of Lending overview wordt opgeroepen vanuit het Edit menu door Lending overview
te selecteren of door in de Toolbar de knop [Lendings] aan te klikken. Dit scherm geeft een overzicht
van alle uitleningen eventueel geselecteerd op persoon. Het maakt het mogelijk handmatig uitleningen in
te nemen of objecten als één van de non-operationele opties te markeren. De werkwijze komt voor een
groot deel overeen met de werking van het Stock overview maar is natuurlijk toegespitst op het beheren
van de uitlenigen.

ƒ Schakel selectie op employee aan of uit.
„ Alle employees of alleen diegenen met uitleningen.
… Sorteer op productcode of op alfabet

‚ Employee selector; lijst met
employees gebaseerd op de
criteria van ƒ, „ en …

† Lendings toolbar

• Lijst met uitgeleende items
‡ totaal aantal en prijs
van de items in •

Dit scherm biedt een volledig overzicht van – en controle over – de objecten die uitgeleend zijn. De lijst
met daarboven de tekst Items lent by … (in het plaatje •) geeft de objecten op voorraad weer,
eventueel geselecteerd op employee van de keuze in de lijst met employees‚ (de employee selector).
Deze employee selector‚ is in of uit te schakelen door de knop [Selection by Employee]ƒ aan te
klikken. Als de selectie is uitgeschakeld dan is de productgroepenlijst‚ grijs en niet geactiveerd. De
employee selectielijst‚ is nog verder te verfijnen met keuzemogelijkheden van „ en ….
De keuze tussen All active employees en Employees with items „ bepaald of alle
werknemers die niet als Retired (zie ‘Employees’ – pagina 15) staan gemarkeerd worden weergegeven in
‚ of dat alleen de werknemers met uitleningen worden getoond in ‚ (ongeacht de markering Retired).
De sorteer knop … bepaalt of de employee selector‚ op volgorde van EmployeeID dan wel op volgorde
van naam wordt weergegeven.
Alle objecten worden op volgorde van Productcode en CompanyNumber in • weergegeven. De verticale
scrollbar wordt gebruikt om door de objecten te bladeren. Met behulp van de Lendings toolbar† kunnen
nu diverse acties m.b.t. de voorraad worden uitgevoerd.
De totals of… vakken in de statusbar van het Lending overview geeft het totaal aantal objecten en de
waarde van deze objecten in € van alle in • getoonde objecten weer.
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Functies van de Lendings toolbar
•

‚

ƒ

„

…

†

‡

ˆ

‰

Zoals reeds eerder genoemd, vertoont de bediening van het Lending overview scherm grote
overeenkomsten met de bediening van het Stock overview scherm. Een korte beschrijving van de toolbar:
1. Retourneer de in • geselecteerde objecten naar de voorraad.
2. Printen van een barcodelabel van het in • geselecteerde object.
3. Markeer 1 of meer van de in • geselecteerde objecten als beschadigd.
4. Markeer 1 of meer van de in • geselecteerde objecten als ‘onder inspectie’.
5. Markeer 1 of meer van de in • geselecteerde objecten als vermist.
6. Markeer 1 of meer van de in • geselecteerde objecten als ‘in reparatie’.
7. Schrijf 1 of meer van de in • geselecteerde objecten af.
8. Geeft de historie van het onder • geselecteerde object weer.
9. Geeft een overzicht van alle objecten van de in • geselecteerde productcode.

Printen van een barcode label
Selecteer een object waarvan je een barcode label wilt hebben en klik op [Barcode]. Het
barcodelabel zal nu worden uitgeprint op de label printen. Voor details zie ‘Printen van een barcode
label’ – pagina 19

Retourneren van een uitgeleend gereedschap
Met de knop [Return] kan een geselecteerde uitlening worden geretourneerd naar de voorraad.
Zie ‘Het handmatig innemen van een uitlening’ – pagina 25.

Markeer een object als beschadigd
Een gereedschap is als beschadigd te markeren door het object op te zoeken, te selecteren en
vervolgens op de button [Damaged] te klikken. Voor details zie ‘Markeer een object als
beschadigd’ – pagina 20.

Markeer object(en) als ‘te inspecteren’
Middels deze Toolbar button is het mogelijk het geselecteerde object als ‘onder inspectie’ te
markeren en in het Under inspection scherm te plaatsen. De werkwijze is identiek aan de
werkwijze zoals beschreven bij ‘Markeer een object als beschadigd’ – pagina 20.

Markeer object(en) als vermist
Middels deze Toolbar button is het mogelijk het geselecteerde object als vermist te markeren en in
het Missing items scherm te plaatsen. De werkwijze is identiek aan de werkwijze zoals beschreven
bij ‘Markeer een object als beschadigd’ – pagina 20.

Markeer object(en) als ‘in reparatie’
Middels deze Toolbar button is het mogelijk het geselecteerde object als ‘in reparatie’ te markeren
en in het In repair scherm te plaatsen. De werkwijze is identiek aan de werkwijze zoals beschreven
bij ‘Markeer een object als beschadigd’ – pagina 20.

Markeer object(en) als afgeschreven
De Discard Toolbar button markeert het geselecteerde object als afgeschreven. Gereedschappen
die versleten, economisch of technisch moeten worden afgeschreven of als verloren mogen
worden beschouwd kunnen op deze manier op non actief worden gezet. De werkwijze is identiek
aan de werkwijze zoals beschreven bij ‘Markeer een object als beschadigd’ – pagina 20.
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Bekijk de historie van een object
Deze functie maakt het mogelijk de operationele en niet operationele historie van het
geselecteerde object te bekijken. Zie ‘Bekijk de historie van een object’ – pagina 21

Overzicht van alle objecten met dezelfde productcode
Het klikken op de knop [Others] geeft een overzichtje met daarin alle operational en nonoperational items van de geselecteerde productcode. Zie ‘Overzicht van alle objecten met dezelfde
productcode’ – pagina 21

Het handmatig uitlenen van objecten
Normaal gesproken zullen uitleningen en innamen van objecten plaatsvinden door middel van de
barcodelezer. Er zijn echter gevallen waarbij uitleningen en innamen direct interactief achter de PC
moeten kunnen plaatsvinden. Dit hoofdstuk beschrijft hoe ‘handmatig’ met het Tool Management System
een uitlening kan worden gedaan.
Het uitlenen vindt plaats door allereerst te bepalen aan wie een item dient te worden uitgeleend. Dit doe
je door in het Lending overview in de Employee selector (zie ‘Het beheren van uitleningen’ – pagina 22)
de beoogde werknemer te selecteren. Open hiervoor het Lending overview; je ziet dan meteen wat deze
persoon nog meer allemaal geleend heeft. Als de Employee selector uitgeschakeld staat dan kan je de
werknemer kiezen door een ander object dat door deze persoon is geleend te selecteren (laatste 2
kolommen).
Activeer het Stock overview scherm en zorg dat beide vensters zichtbaar zijn en dat in het Lending
overview de objecten lijst• zichtbaar is. Kies vervolgens in het Stock overview het object dat je wilt
uitlenen. Door nu met de muis het object van het Stock overview ergens in de objectenlijst van het
Lending overview te slepen wordt de uitleen procedure geactiveerd:
1. Een alertbox met de melding Move productcode ‘xxxx:yyyy’ from stock to zzzz
(name)? verschijnt in beeld waarbij xxxx staat voor de productcode, yyyy voor het serienummer
(waar van toepassing) en zzzz voor het EmployeeID. Controleer de juistheid van de informatie en
druk op [Ok] indien dit correct is.

2. Als het een serienummergebonden gereedschap is dan is het object daarmee nu uitgeleend. In
het geval van een niet serienummer gebonden gereedschap wordt om het aantal objecten dat
uitgeleend dient te worden gevraagd. Het is hier niet mogelijk om minder dan 1 en meer dan op
voorraad is uit te lenen.
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Het handmatig innemen van een uitlening
Normaal gesproken zullen uitleningen en innamen van objecten plaatsvinden door middel van de barcode
lezer. Er zijn echter gevallen waarbij uitleningen en innamen direct interactief achter de PC moeten
kunnen plaatsvinden. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe ‘handmatig’ met het Tool Management
System een inname kan worden uitgevoerd.
Anders dan bij het uitlenen is het bij innemen al bekend naar wie het item terug moet; dit is namelijk altijd
de voorraad. Het handmatig innemen van een uitlening gaat dan ook als volgt in zijn werk:
1. Zoek en selecteer het beoogde object op d.m.v. de mogelijkheden die het Lending overview
biedt.
2. Klik op de knop [Return] van de Lendings toolbar.
3. Een alertbox met de melding return productcode ‘xxxx:yyyy’ from zzzz (name) to
stock? verschijnt in beeld waarbij xxxx staat voor de productcode, yyyy voor het serienummer
(waar van toepassing) en zzzz voor het EmployeeID. Controleer de juistheid van de informatie en
druk op [Ok] indien dit alles correct is.

4. Als het een serienummergebonden gereedschap is dan is het object nu geretourneerd. In het
geval van een niet serienummer gebonden gereedschap wordt nog om het aantal objecten dat
teruggebracht wordt gevraagd. Hier is het niet mogelijk om meer objecten dan uitgeleend terug te
brengen.
Uiteraard is het – net zoals bij de uitleenprocedure – ook mogelijk het uitgeleende object te selecteren en
met de muis te verslepen naar het objecten overzicht in het Stock overview scherm. Nadat de muisknop
is losgelaten wordt de procedure zoals hierboven beschreven beginnende bij stap 3 uitgevoerd. Het
verslepen vervangt dus eigenlijk alleen het klikken op de [Return] button in de Lendings toolbar en zal
daarom in de praktijk niet zo vaak gebruikt worden. Dubbelklikken bij het selecteren van het, te
retourneren, object is hetzelfde als klikken op de [Return] button in de Lendings toolbar; dit is de
handigste methode.
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Het beheren van niet-operationele objecten
De non operational items kunnen bekeken en beheerd worden door in het Edit menu deze keuze te
maken en het non operational items scherm op te roepen. Dit scherm geeft per non-operational
onderdeel in de object areaƒ een overzicht van alle items die als zodanig zijn gemarkeerd op volgorde
van datum (jongste eerst) en dan op productcode. Het scherm opent met een overzicht van de Discarded
items. Met de View selector‚ kan dan één van de andere overzichten (Damaged, Inspection, Missing,
Repairs, Discarded) geselecteerd worden. De kop boven de object areaƒ geeft altijd aan welke lijst op
het moment in beeld is. De bediening komt voor een groot deel overeen met de werking van het Stock
overview en het Lending overview met enkele verschillen t.b.v. het beheren van de non-operational items.

• Non operational
items toolbar
‚ View selector

ƒ object area

Functies van de non operational items toolbar

•

‚

ƒ

„

…

†

‡

ˆ

‰

Ook hier vertoont de bediening van het Non operational items scherm grote overeenkomsten met de
schermen Stock overview en Lending overview.
1. Retourneer de in ƒ geselecteerde objecten naar de voorraad.
2. Roept de notitie op van het in ƒ geselecteerde object.
3. Markeer 1 of meer van de in ƒ geselecteerde objecten als beschadigd.
4. Markeer 1 of meer van de in ƒ geselecteerde objecten als ‘onder inspectie’.
5. Markeer 1 of meer van de in ƒ geselecteerde objecten als vermist.
6. Markeer 1 of meer van de in ƒ geselecteerde objecten als ‘in reparatie’.
7. Schrijf 1 of meer van de in ƒ geselecteerde objecten af.
8. Bekijk de historie van het onder ƒ geselecteerde object.
9. Geeft een overzicht van alle objecten van de in ƒ geselecteerde productcode.
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Operationeel maken van een item
Met de knop [Return] kan het in ƒ geselecteerde non operational item weer worden geactiveerd.
Het object wordt geretourneerd aan de voorraad. De werking is gelijk aan de manier waarop
uitleningen aan de voorraad worden geretourneerd (zie ‘Het handmatig innemen van een uitlening’
– pagina 25).

Memo
Een klik op de button [Memo] of een dubbelklik bij het
selecteren van een object in de object areaƒ roept dit
scherm op. Het dient om een toelichting te kunnen
geven op het feit dat het gereedschap niet meer
operationeel is. Het sluiten van het scherm slaat de
ingetikte boodschap op. De toets {esc} sluit tevens
het scherm.

Markeer een object als beschadigd
Door op de button [Damaged] te klikken wordt een item van een andere non operarional toestand
als Damaged gemarkeerd. In de historie wordt aangegeven dat het object die andere toestand niet
meer heeft en de geselecteerde objecten worden als damaged gemarkeerd. Voor details zie
‘Markeer een object als beschadigd’ – pagina 20.

Markeer object(en) als ‘te inspecteren’
Door op de button [Inspect] te klikken wordt een item van een andere non operarional toestand als
‘onder inspectie’ gemarkeerd. In de historie wordt hierover een log regel aangelegd en de
geselecteerde objecten worden als Under Inspection gemarkeerd. Werkwijze identiek aan ‘Markeer
een object als beschadigd’ – pagina 20.

Markeer object(en) als vermist
Door op de button [Missing] te klikken wordt een item van een andere non operarional toestand
als vermist gemarkeerd. In de historie wordt hierover een log regel aangelegd en de geselecteerde
objecten worden als Inspection gemarkeerd. Werkwijze identiek aan ‘Markeer een object als
beschadigd’ – pagina 20.

Markeer object(en) als ‘in reparatie’
Door op de button [Repair] te klikken wordt een item van een andere non operarional toestand als
‘in reparatie’ gemarkeerd. In de historie wordt hierover een log regel aangelegd en de
geselecteerde objecten worden als In Repair gemarkeerd. Werkwijze identiek aan ‘Markeer een
object als beschadigd’ – pagina 20.

Markeer object(en) als afgeschreven
Door op de button [Discard] te klikken wordt een item van een andere non operarional toestand
als afgeschreven gemarkeerd. In de historie wordt hierover een log regel aangelegd en de
geselecteerde objecten worden als Discarded gemarkeerd. Werkwijze identiek aan ‘Markeer een
object als beschadigd’ – pagina 20.

Bekijk de historie van een object
Deze functie maakt het mogelijk de operationele en niet operationele historie van het
geselecteerde object te bekijken. Zie ‘Bekijk de historie van een object’ – pagina 21
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Overzicht van alle objecten met dezelfde productcode
Het klikken op de knop [Others] geeft een overzichtje met daarin alle operational en nonoperational items van de geselecteerde productcode. Zie ‘Overzicht van alle objecten met dezelfde
productcode’ – pagina 21.

Werken met de itembag
Het doel van de itembag is het verwerken van de uitleningen en innamen die – voornamelijk – door de
barcode lezers zijn opgezameld (zie ‘Het TMS boodschappenmandje of itembag’ – pagina 10). De
itembag wordt automatisch geopend na een import van – bestand of barcodelezer – gegevens (zie
‘Import from barcode reader’ – pagina 12) maar kan ook rechtstreeks opgeroepen worden door voor Edit
à Itembag in de menubalk te kiezen.

• Itembag
toolbar
‚ object area
ƒ Itembag view
selector

„ Statusbar

De object area‚ geeft transacties weer van het type zoals geselecteerd is in de itembag type selectorƒ.

De itembag view selector
De itembag is opgesplitst in twee delen met nog niet verwerkte transacties en een deel met fouten die bij
het verwerken zijn opgetreden. Een keuze van één van de knoppen ìn ƒ activeert het geselecteerde
overzicht in de object area‚; in de titel van ‚ ziet men welke lijst actief is. de knop [Manually added]
geeft de handmatige transacties weer. Deze transacties zijn alleen zichtbaar als de optie Process
manual actions immediately in de TMS configuratie uitgeschakeld is (zie ‘Application settings’ –
pagina 12). [Barcodereader] laat de nog niet verwerkte transacties afkomstig uit de barcodelezers zien.
[Processing errors] geeft de transacties met verwerkingsfouten weer. Als de itembag wordt geopend
dan laat deze allereerst de barcodereader transactions zien.

De itembag toolbar

•

‚

ƒ

1. Importeer gegevens vanuit de barcodelezer. Roept het scherm ‘Import from barcode reader’ (zie
pagina 12) op.
2. Het aanklikken van [Process] geeft opdracht tot het verwerken van de Pending manual en
barcodereader transactions. Fouten bij de verwerking zijn terug te vinden onder Errors.
3. De knop [Others] roept het reeds bekende overzicht ‘objecten met dezelfde productcode’ behorende
tot de onder ‚ geselecteerde productcode op (Zie ‘Overzicht van alle objecten met dezelfde
productcode’ – pagina 21). Bij de foutafhandeling is dit scherm bijzonder nuttig omdat hiermee snel
een inzicht in de huidige TMS registraties kan worden verkregen en daarmee snel de intentie van de
transactie kan worden achterhaald.
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Printen van de itembag
Met de TMS print functie – het
, File à Print of
print icoon
{ctrl-P} – kan de inhoud van de
itembag geprint worden. Het
rapport kan ook vanuit het menu
Reports à Itembag worden
opgeroepen. Hiermee kan de
inhoud van de barcodelezers dan
overzichtelijk bekeken worden
alvorens deze daadwerkelijk
verwerk wordt. Het rapport is
evenals het itembag scherm
onderverdeeld in Errors en
Pending items. Dit rapport kan
ook handig zijn als overzicht bij
het afhandelen van de fouten na
de verwerking van de barcode
transacties.

Afhandeling van fouten in de itembag
Bij het importeren en verwerken van transacties die door de barcode lezers zijn opgezameld kunnen zich
diverse problemen voordoen. Omdat de barcode lezer geen directe – on line – koppeling met het Tool
Management System heeft, weet de barcodelezer niet of een object bijvoorbeeld 2x wordt uitgeleend of
reeds is ingenomen. Deze controle op de juistheid van de transacties vindt pas bij de import en
verwerking van de transacties plaats. De afhandeling van verwerkingsfouten is waarschijnlijk het lastigste
gedeelte van TMS en vereist een goed inzicht in het wezen van de uitleenpraktijk. Er zal per transactie
bedacht moeten worden wat er beoogd werd en vervolgens de juiste actie moeten worden ondernomen
om de fout te herstellen. TMS biedt echter voldoende hulpmiddelen om fouten op te lossen zodat
verwerkingproblemen effectief afgehandeld kunnen worden. Deze hulpmiddelen zijn:
1.
TMS geeft een beschrijving van het probleem weer zodra de transactie wordt geselecteerd. Deze
beschrijving staat ook in de statusbar„ van de itembag.
2.
De zinvolle acties m.b.t. de geselecteerde transactie zijn op te roepen door de transactie te
selecteren en vervolgens de rechter muistoets in te drukken of met de linker muistoets een
dubbelklik te geven. Er verschijnt dan een context afhankelijk menu met, voor de geselecteerde
transactie, mogelijke acties.
3.
De knop [Others] biedt snel een overzicht van de locatie alle producten met dezelfde productcode
van de geselecteerde transactie. Dit is handig om een inzicht te krijgen in de intentie van de
transactie.

Mogelijke problemen
·
·
·
·
·

Er worden teveel items uitgeleend of ingenomen. Dit probleem kan zich voordoen bij niet
serienummer gebonden gereedschappen. Bijvoorbeeld: er zijn 4 stuks ‘boor 8mm’ op
voorraad maar er worden 6 stuks aan een werknemer uitgeleend.
Er word een niet bestaand item uitgeleend of ingenomen. Dit kan betekenen dat de
productcode onjuist is (bij serie- en niet serienummer gebonden gereedschappen) of dat het
serienummer onjuist is (bij serienummer gebonden gereedschappen).
De persoon of voorraad heeft het item niet in bezit.
Een item wordt uitgeleend aan, of ingenomen van, een niet bestaande Employee.
Een Serialized item staat dubbel geregistreerd; zowel de huidige als de nieuwe eigenaar zou
het in bezit hebben. Dit betekent dat er een foute transactie in TMS geslopen is; komt in
wezen nooit voor maar zou door database errors veroorzaakt kunnen worden.
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Beschrijving itembag error oplossingen
·
object A

·
Px

Voorraad

P1

P2
·

·

·

·

Discard transaction; Hiermee vervalt de transactie en wordt daarmee dus niet uitgevoerd.
Gebruik deze optie bijvoorbeeld als er domweg een fout is gemaakt door iets dubbel in te
nemen of uit te lenen of de regel duidelijk fout is.
Retry; Hiermee wordt geprobeerd de geselecteerde transactie nogmaals op de normale
manier te verwerken. Omdat uitlenen en innemen een proces door de tijd heen is kan het
voorkomen dat één fout de verwerking van transacties verderop in de tijd blokkeert.
Bijvoorbeeld: object A kan niet worden uitgeleend aan persoon P1 omdat het object A niet in
de voorraad aanwezig is maar als ‘door iemand anders geleend’ staat. 1 week later wordt
object A door persoon P1 ingeleverd en de dag daarop door persoon P2 weer geleend. Alle
e
drie de transacties zullen falen want het verloop klopt niet meer doordat de 1 transactie
faalde. Waarschijnlijk is, in dit voorbeeld, men in het begin vergeten object A in te nemen.
e
Door deze 1 transactie gewoon door te zetten (force transaction) kloppen de overige
transacties m.b.t. dit object ook weer. Die kunnen dus nu met retry normaal worden
doorgevoerd. Daarmee worden dus door één herstelactie drie fouten opgelost.
Force transaction; met deze actie wordt geprobeerd de transactie door te voeren ongeacht
de huidige toestand. In het voorbeeld bij Retry werd van Force transaction gebruik gemaakt
om object A direct bij persoon P1 te boeken ongeacht waar hij op dat moment geregistreerd
stond. Gebruik deze optie als je weet dat de transactie klopt en er dus blijkbaar in het
verleden een fout gemaakt is.
Als force transaction gebruikt wordt als het aantal geregistreerde items te weinig is, dan
worden alle items in de transactie doorgevoerd en daarmee het totale aantal items dus
opgehoogd. Bijvoorbeeld: er zijn 4 stuks ‘boor 8mm’ op voorraad maar er worden in de
transactie 6 stuks aan een werknemer uitgeleend. Met force transaction worden alle 6 stuks
uitgeleend; het totaal aantal exemplaren wordt daarmee dus met 2 opgehoogd.
Process maximum possible; Deze actie wordt mogelijk als er te veel items in de transactie
worden uitgeleend of ingenomen. Hetzelfde voorbeeld: er zijn 4 stuks ‘boor 8mm’ op
voorraad maar er worden in de transactie 6 stuks aan een werknemer uitgeleend. Met
Process maximum possible worden nu 4 exemplaren aan de werknemer uitgeleend in plaats
van de 6 in de transactie; het totaal aantal exemplaren blijft daarmee gelijk.
Keep with current owner / Keep with new owner; deze acties worden geboden indien een
object dubbel registreert staat. Het serienummer object zou dus zowel bij de één als bij de
ander in bezit zijn. Keuze voor een van de twee acties bepaald dus bij wie het object
geregistreerd blijft; alle andere registraties worden verwijderd.
Suggest solution; deze optie wordt geboden als de productcode of het serienummer (of
beide) onjuist of incompleet is of als het EmployeeID onbekend is. Als het object niet bekend
is wordt dan geprobeerd het juiste object te achterhalen door de productcode en CompanyNr
om te wisselen, op gelijkende CompanyNr ’s te zoeken of op gelijkende productcode’s te
zoeken. Bij onbekende EmployeeID’s wordt geprobeerd het EmployeeID te achterhalen door
op gelijkende employeecodes te zoeken. Indien één of meer oplossingen zijn gevonden
wordt een selectiescherm met de mogelijke oplossingen getoond. Hieruit kan dan een keuze
worden gemaakt waarna de transactie wordt aangepast aan de oplossing. Met Retry kan
dan geprobeerd worden de transactie alsnog door te voeren.
Bijvoorbeeld: serienummer en productcode zijn omgekeerd ingevoerd:

© 1999…2000 Object Software Ontwikkeling BV
27/7/2000 rev.28

Werken met de itembag
Pagina 30/38

Handleiding Tool Management System for Windows

Tool Management System rapporten
De TMS rapporten zijn rapporten variërend van simpelweg overzichten van de standaard tabellen tot
management informatie rapporten en bestellijsten. De rapporten worden allereerst op het scherm
getoond. Het rapport kan dan vergroot, verkleint of afgedrukt worden. Het is mogelijk op het scherm door
het rapport te bladeren en vervolgens één of enkele pagina’s af te drukken.
• Print rapport

‚ Exporteer rapport
ƒ Vergroot/verklein rapport
„ het rapport

… blader door rapport

Common tables
Onder de kop common tables worden de rapporten gegroepeerd die betrekking hebben op de standaard
tabellen (zie ‘Basis gegevens’ – pagina 8). Hiermee kan per tabel de inhoud netjes op papier worden
afgedrukt. Hierbij een beknopte behandeling van alle basis tabel rapporten; de rapporten spreken voor
zich.

Department list
Eenvoudig rapport met daarop alle afdelingen in het Tool Management System gesorteerd op
afdelingscode.

Employee list
Eenvoudig rapport met daarop alle werknemers in het Tool Management System gesorteerd op
naam. Het rapport is voorzien van een barcode per werknemer zodat de lijst ook bij het uitlenen en
innemen gebruikt kan worden.

Employee functions list
Lijst met daarop alle werknemerfuncties gesorteerd op functiecode.

Product list
Rapport met daarop alle product informatie van het Tool Management System gegroepeerd op
productgroep en gesorteerd op productcode. De lijst print zowel de productcode als een barcode
van deze productcode. De velden S1 en S2 staan voor Search1 en Search2.

Productgroup list
Lijst met daarop alle TMS productgroepen gesorteerd op code.

Supplier list
Rapport met daarop alle toeleveranciers in het Tool Management System gesorteerd op
leverancierscode.

© 1999…2000 Object Software Ontwikkeling BV
27/7/2000 rev.28

Tool Management System rapporten
Pagina 31/38

Handleiding Tool Management System for Windows

Item reports
De rapporten gegroepeerd onder Reports à item reports hebben betrekking op de actuele situatie van de
objecten in het Tool Management System. Hier zijn de overzichten te vinden die bijvoorbeeld alle
reparaties of schades of alle uitleningen weergeven. Een toelichting van het doel van elk rapport in deze
groep:

Lent items report
De keuze voor dit rapport roept allereerst een
selectiescherm op waarmee de inhoud van het rapport
kan worden aangestuurd. Na een selectie van één van
de drie keuzes en [OK] wordt het rapport opgeroepen.
Het rapport geeft de uitgeleende objecten per
werknemer gegroepeerd op afdeling weer. Een
volgende afdeling wordt op een nieuw blad
weergegeven zodat het rapport naar de afdelingen
gedistribueerd kan worden.
· All lent out items; Met deze keuze worden alle uitgeleende objecten geselecteerd.
· Overdue items; deze keuze selecteert alle objecten die langer dan het aantal uitleendagen,
zoals is ingesteld onder ‘Application settings’ (zie pagina 12), zijn uitgeleend.
· Custom; deze optie maakt het mogelijk een eigen selectie op het aantal uitleendagen te maken.
als hier bijvoorbeeld 365 wordt ingevuld dan alleen worden alleen die objecten die langer dan 1
jaar uitgeleend staan geselecteerd.

Barcodelist of lent items per department
Deze lijst is vrijwel identiek aan het Lent items report met dit verschil dat op deze lijst tevens de
barcodes van de werknemer, het product en het CompanyNr of het aantal zijn afgedrukt. Met deze
lijst kunnen gereedschappen dus worden ingenomen door de werknemer en de uitgeleende
stukken op de lijst op te zoeken en deze achtereenvolgens met de barcodelezer te scannen. Let
echter bij niet serienummer gebonden gereedschappen op dat het aantal op de lijst niet overeen
hoeft te komen met datgene wat er daadwerkelijk wordt ingeleverd. Bijvoorbeeld: Iemand levert 2
stuks ‘kruiskop 8mm’ in maar heeft er, volgens de lijst, 5 in bezit. Het aantal op de lijst mag dan niet
gescand worden maar dient op het toetsenbordje te worden ingegeven. Ook deze lijst moet met
een selectie op het aantal uitleendagen opgeroepen worden.

Barcode list of lent items per employee
Deze lijst is identiek aan de
Barcode list of lent items
per department met dit
verschil dat deze lijst niet
gegroepeerd op afdeling
wordt afgedrukt. Alle
uitstaande objecten
worden per werknemer en
gesorteerd op productcode
afgedrukt.
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Summary of all active items
Dit rapport geeft een overzicht van alle producten met het aantal en de waarde van de objecten in
productie. Het aantal is hierbij een optelling van de uitgeleende items + de items in Stock. De
objecten die als non-operational staan gemarkeerd worden niet meegeteld.

Detailed list of all active items
Dit rapport geeft een overzicht van alle producten met daarop het aantal en de waarde van de
objecten per locatie. Met locatie wordt de voorraad of een werknemer bedoeld.
Bijvoorbeeld:

Damaged items
De keuze voor ReportàItem reportsàDamaged items
roept het rapport met de momenteel beschadigde
objecten op. Allereerst dient nog een selectie op tijd plaats
te vinden. De selectie heeft betrekking op het moment
waarop een item als beschadigd gemarkeerd is. Om nu
een rapport met alle beschadigde objecten van
bijvoorbeeld dit jaar op te roepen dient de keuze This
Year gemaakt worden. De keuze Custom maakt het
mogelijk een eigen tijdsbestek te bepalen; de velden date
beween … and … dienen dan te worden ingevuld.

Items under inspection
Dit rapport geeft alle huidige objecten onder inspectie weer met een tijdsselectie. De werking
identiek aan het Damaged items rapport.

Missing items
Dit rapport geeft alle momenteel vermiste objecten weer met een tijdsselectie. De werking identiek
aan het Damaged items rapport.

Items in repair
Dit rapport geeft alle huidige objecten in reparatie weer met een tijdsselectie. De werking identiek
aan het Damaged items rapport.

Discarded items
Dit rapport geeft alle afgeschreven objecten weer met een tijdsselectie. De werking identiek aan
het Damaged items rapport.
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History
De rapporten gegroepeerd onder Reports à History betrekken hun gegevens uit de TMS historie (zie
‘Het TMS log’ – pagina 10) eventueel aangevuld met gegevens van de actuele situatie van de objecten.
Het belangrijkste rapport is daarbij de uitleenstatistiek.

Lendings and returns per day
Dit rapport geeft een overzicht van de waarde en het aantal van de uitleningen en innamen per dag
over een gegeven tijdsbestek. Dit tijdsbestek wordt wederom geselecteerd uit het selectiescherm
met daarop de vooraf bepaalde tijdsbestekken en één zelf te bepalen tijdsbestek. Per dag wordt
het aantal uitleningen en innamen weergegeven met aan het einde van het rapport een totaal van
het aantal uitleningen en innamen in dit geselecteerde tijdsbestek.

Damaged items history
De keuze voor ReportàHistoryàDamaged items roept het rapport met de historie van
beschadigde objecten op met een tijdsbestek selectie. Het verschil met het actuele damaged items
rapport is dat dit rapport de actuele toestand + de historie van damaged items weergeeft in een
tijdsbestek. Het geeft dus in totaal hoeveel en welke items in een tijdsbestek beschadigd zijn of
geweest zijn. Ook hier dient eerst een voor gedefinieerd of eigen tijdsbestek te worden
geselecteerd alvorens het rapport op te roepen.

Items under inspection history
Zoals Damaged items history maar dan voor de te inspecteren objecten.

Missing items history
Zoals Damaged items history maar dan voor de vermiste objecten

Items in repair
Zoals Damaged items history maar dan voor de objecten in reparatie.
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Discarded items history
Rapport van de afgeschreven objecten. De werking identiek aan Damaged items.

Order list
Dit rapport genereert een lijst met producten die bestelt zouden moeten worden omdat het aantal
op voorraad minder is dan het minimum zoals aangegeven bij Product (zie ‘Insert & edit product’ –
pagina 17). Bij de vergelijking ‘minimum voorraad ó werkelijk op voorraad’ worden de objecten die
zijn uitgeleend niet meegeteld. Op het rapport staat echter ook het totaal aantal objecten en het
aantal dat is uitgeleend vermeldt. Op basis van deze informatie kan dan het te bestellen aantal
worden bepaald.

Itembag
Deze keuze roept het itembag rapport zoals beschreven bij ‘Printen van de itembag’ – pagina 29
op.
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Bediening van de TMS barcodelezer
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de barcodelezer
in combinatie met TMS moet worden bediend.
Allereerst worden de elementen van de barcodelezer
besproken. Daarna wordt ingegaan op de specifieke
bediening van de Tool Management System
toepassing.

Beschrijving barcodelezer

• klok
‚ batterij status

ƒ informatie scherm

De lezer heeft een hoop toetsen en een aantal
schermelementen waarmee de lezer bediend kan
worden. Niet alle toetsen zijn echter geactiveerd omdat
deze voor TMS niet benodigd zijn. Een beschrijving
van de, in TMS gebruikte, eigenschappen van de
„ back button
barcodelezer:
1. De interne klok van de barcodelezer. Alle
uitleningen en innamen die met de barcodelezer
… activeer/scan
worden uitgevoerd krijgen een datum en tijd mee.
De klok wordt, telkens als het apparaat door TMS
wordt uitgelezen, met de PC klok
gesynchroniseerd. Alle barcodelezers zouden dus
† letters/cijfers
± dezelfde tijd moeten aangeven (marge van 20
seconden) – zie ‘Import from barcode reader’
pagina 12.
‡ toetsenbord
2. Symbool voor de status van de accu. Als het
batterij symbool leeg is dan is de accu bijna leeg en
moet de lezer worden opgeladen.
3. Het informatiescherm geeft informatie over de
status of fase waarin de barcode lezer op het
ˆ bevestig invoer
moment is. In het voorbeeld is het TMS hoofdmenu
weergegeven.
4. De ß toets of back button brengt je telkens één
‰ backspace
stap terug in de TMS toepassing. De werking is
vergelijkbaar aan de back button bij Internet
Browsers en brengt je telkens naar de vorige stap.
Uiteindelijk kom je in het TMS menu terecht zoals bij ƒ is weergegeven; dit is het ultieme begin en
verder terug kan dus niet.
5. De Scan toets zet de scanner aan indien uit of scant voor een barcode. De barcodelezer gaat
automatisch, na een aantal seconden (± 20s), uit en kan met de Scan toets weer worden geactiveerd.
De barcodelezer komt altijd in het scherm of toestand terug waarin hij is uitgegaan (alsof hij niet is
uitgeweest). Door de Scan toets ingedrukt te houden wordt de laser geactiveerd en kan er een
barcode gescand worden. Bij het scannen zie je een rode lichtstreep verschijnen daar waar je de
barcodelezer op richt. De lichtstreep moet de barcode omvatten maar niet te veel links en rechts er
overheen stralen. Het beste scan resultaat wordt verkregen door de lezer iets onder een hoek van het
te scannen label te houden en dan de scanner van ver naar dichtbij te bewegen zodat de lichtbundel
steeds smaller wordt totdat het label gelezen wordt. Als de barcode gelezen is dan hoor je een piepje
en wordt automatisch naar de volgende stap gegaan (de {enter} toets is bij het scannen niet nodig).
6. De shift toets dient om te schakelen tussen numeriek en alfanumeriek op het toetsenbord‡ bij
handmatige invoer. De werkwijze is identiek aan de werkwijze zoals bij (GSM) telefoons gangbaar is.
7. Het toetsenbord wordt gebruikt om menukeuzes te maken en handmatig gegevens in te voeren i.p.v.
te scannen.
8. Met de Enter toets kan handmatige invoer (een menukeuze of invoer) bevestigd worden.
9. Met de Backspace toets kan handmatige invoer gecorrigeerd worden. Het haalt het laatst ingevoerde
karakter weg (werking zoals met {backspace} op het PC toetsenbord gebruikelijk is). De toets ‘SP’
typt een spatie; de toets ‘.’ een punt.
De toetsen die niet hierboven zijn beschreven zoals de functietoetsen F1…F4, Esc en de pijltjes toetsen
hebben binnen TMS geen functie en zijn daarom uitgeschakeld.
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De TMS barcodelezer toepassing v1.10
De barcodelezer is zodanig geprogrammeerd zodat deze aan de Tool Management System functie-eisen
voldoet. Deze TMS functies zijn het innemen of uitlenen van gereedschappen. Beide functies hebben
dezelfde werkwijze; er dient alleen te worden aangegeven of een gereedschap wordt uitgeleend of
ingenomen. Voor het gebruiksgemak kan de status van de barcodelezer worden opgevraagd. Het TMS
barcodelezer programma heeft als hoofmenu dan ook deze drie keuzes. Dit hoofdmenu kan altijd door
een aantal malen op de ß toets„ te drukken worden opgeroepen.
Het barcodelezer hoofmenu (zie afbeelding F732 – ƒ):
1. Innemen
2. Uitlenen
3. Status
In het hoofdmenu wordt een keuze gemaakt door het getal voor de keuze op
het toetsenbord‡ in te toetsen en op Enterˆ te drukken. Als voorbeeld wordt
het uitlenen (keuze 2) uitgewerkt. Het innemen (keuze 1) werkt identiek.
e

Na het intoetsen van {2} {enter} geeft het schermƒ op de 1 regel aan in
welke modus (innemen/uitlenen) de barcode lezer bezig is. Zolang niet een
andere keuze in het hoofdmenu wordt gemaakt blijft de geselecteerde modus
actief.
Er wordt nu vervolgens om een werknemercode (EmployeeID) gevraagd. Deze code kan d.m.v. de
Scan… toets van de werknemerspas worden gescand of op het toetsenbord‡ worden ingetoetst. Bij het
intoetsen hoeven eventuele voorloop nullen niet te worden ingetypt (000307 mag ook als 307 worden
ingevoerd). Zolang niet terug naar de vraag Werknemer? wordt teruggekeerd blijft de barcodelezer
uitleningen/innamen doen voor deze werknemer. De geselecteerde werknemercode wordt in deze fase
e
altijd op de 2 regel in het schermƒ getoond.
Vervolgens wordt de productcode gevraagd (Productcode?). Voer hierop de
productcode in door de product barcode te scannen of door de productcode in te
typen. Na het invoeren van de productcode wordt om het bedrijfsnummer of het
aantal gevraagd (Esso#/Aantal?). Scan hierop de Company# barcode van het
object als het een serienummer gebonden gereedschap is of typ het aantal in als
het om een niet serienummer gebonden gereedschap gaat.
Nu alle informatie over een transactie verzameld is wordt deze opgeslagen in de
barcodelezer. Dit kan je horen doordat de barcodelezer dan twee – qua toonhoogte
– oplopende (bij een uitlening) of een aflopende (bij een inname) piepjes geeft.
Zolang niet – door middel van de ß toets – terug wordt gegaan naar de invoer van
een werknemer of naar het hoofmenu, blijft de barcodelezer in een lus van
productcode, bedrijfscode/aantal lopen. Hiermee kunnen dus voor één
werknemer meerdere objecten achter elkaar worden uitgeleend respectievelijk
worden ingenomen (in de inname modus).
Schematisch overzicht uitlenen/innemen
Hoofdmenu

ß toets

Innemen / uitlenen

Uitlenen
Werknemer?

ß toets

Productcode?
Esso#/Aantal?
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Barcodelezer status
De optie Status (keuze 3 in het TMS barcodelezer hoofdmenu) dient om na te
kunnen gaan wat er op een bepaald moment in de barcodelezer zit en hoeveel
geheugenruimte ruimte er nog in de lezer vrij is voordat hij uitgelezen en geleegd
moet worden. De hoeveelheid transacties of records die de barcodelezer kan
bevatten is afhankelijk van de hoeveelheid intern geheugen dat de barcodelezer
heeft. Het status scherm geeft aan hoeveel records de lezer reeds heeft
opgeslagen en hoeveel procent geheugen er nog vrij is. De F732 is de ‘kleinste’
uitvoering van de barcodelezer serie die het Tool Management System kan
gebruiken en bevat 128Kb intern geheugen waarin ±1400 TMS transacties
kunnen worden opgeslagen. Als er minder dan 10% geheugen vrij is, adviseren
wij de gegevens naar TMS over te zetten en de barcodelezer leeg te maken (zie
‘Import from barcode reader’ – pagina 12).
Met de back ß toets of {enter} wordt teruggekeerd naar het hoofdmenu.
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