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ONLINE UREN-REGISTRATIE

Met deze module hoeft u niet meer op kantoor de uren van uw medewerkers vanaf de urenbriefjes in 
te voeren, dit gebeurt nu direct in de werkplaats op één of meerdere computers die zijn uitgerust met 
een Barcode Pen of lezer. De werking is als volgt:
Zodra een medewerker aan een nieuw werk gaat beginnen dan scant hij of zij eerst hun eigen barcode 

in, vervolgens wordt vanaf de tekening of stuklijst de barcode van het project ingescant. Nu wordt van 
de bewerkingslijst de barcode v.d. uren code ingescand. De huidige tijd wordt nu vastgelegd als de 
begintijd van deze bewerking. Zodra deze medewerker aan een volgende bewerking gaat beginnen 
dan wordt dezelfde handeling herhaalt. Nu is tevens de begintijd van deze nieuwe bewerking de 
eindtijd van de voorgaande bewerking.

BARCODE PERSONEELS NR.
~$<Personeels nr>
b.v.

~$10

BARCODE PROJECT CODE (Zie tekening)
~<Project code>
b.v.
~02001.A

BARCODE UREN CODE

~%<Uren code>              of ~%%<Uren code> indien project nr. niet verplicht
b.v.
~%AFK

BARCODE PROJECT CODE + Uren code (Zie afkortlijst)
~<Project code>+<Uren code>
b.v. 
~02001+AFK

Het ~ teken wordt door de barcode scanner voor de ingescande barcode geplaatst.

i.p.v. computer met barcode scanner kan ook gebruik worden gemaakt van een barcode terminal.
Hierin worden de ingescande barcode's opgeslagen en aan het einde van de dag worden deze barcode 
terminals uitgelezen.
Dus de informatie is dan pas aan het eind van de dag beschikbaar en bij een computer in de 
werkplaats is deze direct beschikbaar.
De barcode terminal hoeft geen ~ teken voor de barcode te plaatsen.
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Bij het uitlezen van de barcode terminal wordt de volgende file aangemaakt.
File naam: \Gawin\Barcode\UrenXXXX.TXT
Hier is XXXX een volg nr. beginnend bij 0001
Bij het uitlezen van de terminals wordt getest of de file Uren0001.TXT al bestaat, zo ja dan wordt een 
file aangemaakt met een volg nr. die nog niet bestaat.

File opbouw
<BARCODE PERSONEELS NR> ;  < BARCODE PROJECT CODE> ; <BARCODE UREN 
CODE> ; ddmmjjjj ; hh:mm

b.v.
$10 ; 02001.A        ; %FRE  ; 29032003 ; 14:30
$10 ; 02001+AFK ;              ; 29032003 ; 14:45

$$personeel = personeel nr. vast

$$00 = personeels nr. is variabel


