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PDA Synchronisatie
Gedetailleerde informatie vindt u in de systeemdocumentatie software release 7.4.C
in hoofdstuk 13 PC – PDA Æ PDA-synchronisatie.

Instellingen bij Extra
o Extra Æ Instellingen Æ PDA

o Feestdagen automatisch
Bij activering worden bij elke synchronisatie van de PDA alle beslagen op veranderingen van
feestdag gecontroleerd.
o Alle stamgegevens overbrengen
Bij activering worden bij elke synchronisatie van de PDA de stamgegevens van alle beslagen
van de cliënt naar de PDA overgebracht. De derde stap bij de PDA synchronisatie wordt dan
overgeslagen (verloop zoals tot dusver). Bij deactivering kunt u tijdens het verloop gericht de
overname van de stamgegevens (per beslag/deur) selecteren.

Nieuw verloop van de synchronisatie
Het nieuwe verloop van de PDA synchronisatie houdt de volgende stappen in:
o Stap 1: Automatische verbinding tussen eLOCK Center en PDA
Na het oproepen van de PDA synchronisatie wordt deze automatisch gestart, wordt een
verbinding tussen eLOCK Center en de PDA tot stand gebracht en worden de gegevens door
eLOCK Mobile naar eLOCK Center overgebracht.
o Stap 2: Keuze van de beslagopdrachten
In het keuzevenster „Voorraad…“ worden nu alle beslagen met beslagopdrachten
weergegeven. Met de functietoetsen, bv. [>], worden de beslagen verschoven naar de
„Keuze…“ en vervolgens naar de PDA overgebracht.
o Stap 3: Keuze van de stamgegevens (optioneel)
Bij deze stap worden de stamgegevens geselecteerd die bovenop de beslagopdrachten naar de
PDA moeten worden overgebracht. Dit is nodig, als op het beslag autonome PDA-functies
moeten worden uitgevoerd (bv. beslaggebeurtenissen lezen). Deze stap vervalt, als bij Extra Æ
Instellingen „Alle stamgegevens overbrengen“ geselecteerd is.

© HEWI Electronic Solutions | HEWI eLOCK-AD-DN_PDA Synchronisation-2-11-NL

1/2

eLOCK Delta Notes 7.4.C

| PDA Synchronisatie

Afbeelding 1: Stap 1: de verbinding tussen eLOCK Center en de PDA maken

Afbeelding 2: Stap 2: keuze van de beslagen (opdrachten)

Afbeelding 3: Stap 3: keuze van de beslagen (stamgegevens)

Bij activering van „Alle stamgegevens overbrengen“ vervalt de keuze met de functiebutton [>>].
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