AutoScan HSE - Handleiding
Inleiding

Wat is AutoScan HSE?
AutoScan HSE is een logische opvolging op het reeds succesvolle programma AutoDoc HSE, waarbij
output vanuit de meeste reeds bestaande programma’s naar diverse kanalen doorgestuurd kan worden.
Het gaat hierbij om afdrukken, e-mailen, faxen, SMS’en én archiveren.
AutoScan HSE maakt het mogelijk om ook de input (gescande documenten) op een intelligente manier
te routen naar email, fax en print, de documenten op meerdere plaatsen op te slaan als PDF én de PDF
van het document te koppelen aan de boeking die in Exact Globe 2000/2003 gemaakt is of een
combinatie van bovenstaande uitvoer.
Alle acties worden door middel van één query aangestuurd, waarbij de gegevens vanuit de query op
verschillende manieren gebruikt worden.
Speciale veldnamen kunnen gebruikt worden om de informatie in de PDF aan te vullen met boekings of
andere relevante informatie, te bepalen waarheen afgedrukt, geëmaild, gefaxt wordt en waar PDF
documenten opgeslagen gaan worden.
Een voorbeeld query met alle mogelijkheden qua uitvoer wordt bij installatie meegeleverd.
Afhankelijk van wat er noodzakelijk is, kan deze worden ingekort of uitgebreid.
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Installatie (setup)

Kies de installatietaal

Kies voor volgende

2

AutoScan HSE - Handleiding
Installatie (setup)
Kies voor “Ik accepteer de licentieovereenkomst” en hierna voor “Volgende”

Kies voor “Ik accepteer de licentieovereenkomst” en hierna voor “Volgende”

Pas eventueel de installatiemap aan en kies voor “Volgende”
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Installatie (setup)

Pas eventueel de naam van de Start map aan en kies voor “Volgende”
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Installatie (setup)

\
Kies Installeren
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Installatie (setup)

Kies Voltooien, het programma is nu geïnstalleerd.
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Installatie (definiëren locatie Exact database)
Zorg ervoor dat de volgende stappen via een gebruiker met Administrator rechten worden gedaan:

Kies voor Instellingen
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Installatie (definiëren locatie Exact database)

Klik op de knop Selecteer Primaire Database

Klik op Build
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Installatie (definiëren locatie Exact database)

Vul hier de server naam en de standaard databasenaam in.

Klik hierna Test Connection
Als de bovenstaande opmerking verschijnt is de database gevonden.
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Installatie (definiëren applicatie rol in de Exact database)
Voor gebruikers die geen Administrator rechten hebben (waarschijnlijk alle gebruikers), wordt gebruik gemaakt van Applicatie
Rollen. Deze Applicatie Rollen geven het AutoScan programma toegang tot de noodzakelijke tabellen in alle Exact
administraties voor het opzoeken van de boekingen en het koppelen van het gescande document aan de boeking.

Klik op Aanmaken.

Het resultaat van het aanmaken van de Rollen.
Deze actie hoeft slechts één keer op de database uitgevoerd te worden. Voor verdere installatie’s op andere werkstations hoeft
deze stap niet herhaald te worden.
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Installatie (E-Mail SMTP en POP3 server definities)
Voor het uitgaande e-mailverkeer, waaronder ook e-mail autorisatie e-mails, moet hier de gegevens van een
SMTP uitgaande e-mail server ingegeven worden. Vraag eventueel de systeembeheerder wat hier in te vullen.
Het AutoScan E-Mail adres is het adres dat gebruikt wordt voor terugkoppeling van antwoorden op autorisatie e-mails.

Voor het ophalen van autorisatie e-mails moet hier de gegevens van een POP3 server voor inkomende
e-mails ingegeven worden. Vraag eventueel de systeembeheerder wat hier in te vullen.
Alleen e-mails van het bovenstaande “AutoScan HSE E-Mail Adres” worden opgehaald en verwerkt.
Als bij “Controle E-Mail iedere .. Seconden”, 0 ingevuld wordt, dan wordt er geen e-mail opgehaald.
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Installatie (Autorisatie gebruikers definiëren)
Voor het versturen van autorisatie e-mails wordt in eerste instantie gekeken naar de gebruikers in deze tabel.
Als de gebruiker hier niet gevonden wordt, dan wordt gekeken of deze in de HUMRES tabel van Exact, behorende bij het bedrijf
waar de inkoopfactuur is geboekt, aanwezig is.
De “Gebruiker” wordt als variabele in de MAILTO1 t/m MAILTO5 in de query aangegeven.
Het deblokkeren van de inkoopfactuur wordt gedaan als van alle te autoriseren gebruikers een akkoord is ontvangen.
op de verstuurde autorisatie e-mails.Standaard blokkeren van de boeking kan bij het dagboek van de boeking worden ingesteld.
Bij niet akkoord wordt de autorisatie tekst die ingegeven wordt toegevoegd aan de opmerkingen bij de boeking.

Voorbeeld autorisatie E-Mail:
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Installatie (query aanpassen)
Ga naar het tabblad Query.
Hier kunnen (eventueel later) nog aanpassingen gemaakt worden, volgens de beschrijving verderop in dit document.

Testen met barcode

Vul het bedrijfsnummer, dagboeknummer en boekstuknummer links in en druk op “Test met barcode”
Als de query goed is dan verschijnt er in de tabel bovenin de gevonden gegevens met veldnamen.
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Installatie (verbergen installatie tabbladen)
Nadat de installatie voltooid is, is het de bedoeling dat de gebruiker het instellingen tabblad niet meer ziet.
Kies hiervoor de onderstaande procedure:

En het tabblad is weg.
Nu kan hierna weer onder de gebruiker ingelogd worden, de Administrator rechten zijn niet meer noodzakelijk.
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Gebruikershandleiding (Blad 1 van 3)
Etiketten afdrukken:

Kies de Administratie, Dagboek en range van Barcodes die u wilt afdrukken.
Druk hierna op afdrukken. Er verschijnt eerst een preview scherm:

Met de printer selectie knop en de afdrukknop bovenaan kunnen de etiketten nu afgedrukt worden.
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Gebruikershandleiding (Blad 2 van 3)
Als u nog geen etiketten heeft dan het volgende:
Op het moment van uitgave van deze documentatie is centralpoint (www.centralpoint.nl) de goedkoopste leverancier.
Zoek echter ook op internet naar L7651 om eventueel een goedkopere leverancier te vinden.
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Gebruikershandleiding (Blad 3 van 3)
Plak op iedere eerste pagina van een nieuw boekstuk een etiket en scan de documenten op
een resolutie van 150 DPI of hoger. Het scannen kan gebeuren vanuit een Map of via een
Twain compatible scanner door het klikken op “Scannen en verwerken” .
Als het document in Landscape staat plak de sticker dan zo, dat deze in dezelfde richting staat als de tekst.
Het document wordt dan in de PDF automatisch gedraaid, zodat de sticker rechtop getoond wordt.
Het scanformaat mag zijn:
Meerdere pagina’s in: PDF,TIF
Enkelvoudige pagina’s in: BMP, PNG, GIF of JPG
De uiteindelijke uitvoer wordt een of meerdere PDF’s met een standaard resolutie van 75 DPI en met een JPEG kwaliteit van
75%, of een andere waarde als deze in de Query vermeld wordt.

Kies voor 1 om via een Twain scanner apparaat te scannen en te verwerken of voor 2 voor het lezen van de documenten uit de
scanmap, zoals gedefinieërd onder Instellingen.
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Verwerking, wat gebeurt er (koppelen aan Exact Globe):
Het programma gebruikt de query voor verschillende zaken:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Het
Het
Het
Het
Het
Het
Het
Het

opzoeken van de boeking en/of boekingsregels en het vullen van de opgegeven velden.
bepalen van de kwaliteit van de PDF, standaard 75 DPI en 75% JPEG kwaliteit als niets wordt opgegeven
samenstellen van één of meerdere archiveringspaden om de PDF in op te slaan.
e-mailen van de PDF naar meerdere e-mail adressen met variabele teksten.
faxen van de PDF naar meerdere fax ontvangers.
SMS van een tekst naar één of meerdere mobiele telefoons
vullen van de eigenschappen van de PDF, zoals titel, auteur, onderwerp, keywords en producer.
optioneel aanmaken van een extra pagina achteraan de PDF met boekingsinformatie.

Geen van bovenstaande functies is verplicht.

1) De facturen automatisch gekoppeld aan de boekingen in Exact:
Document in Exact Globe 2003:
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Verwerking, wat gebeurt er (werkstroom in e-Synergy):
Werkstroom in e-Synergy

Document in e-Synergy
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Verwerking, wat gebeurt er (PDF Archivering):
2) Een boomstructuur van automatisch aangemaakte mappen met facturen:

SQL voorbeeld:
'%desktop%\AutoScan HSE\%bedrijfsnaam%\' +ltrim(rtrim(str(amutak.bkjrcode)))+ ' '+
rtrim(dagbk.oms25_0) +
'\Crediteuren '+ char(39) +UPPER(LEFT(CREDIT.NAAM,1))+ char(39) +
'\'+ rtrim(Credit.naam) + ' - ' + rtrim(Credit.woonpl) +
'\Factuur '+ltrim(rtrim(amutak.docnumber))+' - '+rtrim(amutak.oms25)+' - '+
' Bedrag '+amutak.valcode+' '+ltrim(str(amutak.bedrag,15,2))+
' (Boekstuk '+ltrim(amutak.bkstnr)+').pdf' as PDFPATH1,
'%desktop%\AutoScan HSE\%bedrijfsnaam%\' +ltrim(rtrim(str(amutak.bkjrcode)))+' '+
rtrim(dagbk.oms25_0) +
'\Boekstuknummers\'+
left(right('%barcode%',8),5)+'000 tm '+left(right('%barcode%',8),5)+'999\'+
right('%barcode%',8)+' - '+
rtrim(Credit.naam)+' - '+
rtrim(Credit.woonpl)+' - '+
amutak.valcode+' '+ltrim(str(amutak.bedrag,15,2))+'.pdf' as PDFPATH2,
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Verwerking, wat gebeurt er (PDF Archivering):
Door het gebruik van OCR, zijn alle gearchiveerde documenten op tekst te doorzoeken met bijvoorbeeld
het gratis programma Google Desktop:
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Verwerking, wat gebeurt er (Print):
3) Een afdruk van de factuur op een printer:

SQL voorbeeld:
\\Server\Brother HL2700 CN op Directie' as PRINTTO1,
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Verwerking, wat gebeurt er (Fax):
4) Een kopie van de factuur verzonden per fax:

SQL voorbeeld:
'+31 40 2912084' as FAXFROM ,
'Inkoop factuur ' + ltrim(rtrim(amutak.docnumber)) +
' voor %bedrijfsnaam% ' +
' van '+rtrim(credit.naam)+
' uit ' + rtrim(credit.woonpl) as FAXTOSUBJECT1, /* zet het onderwerp van de 1e fax */
credit.naam as FAXTONAME1, /* zet de naam van de 1e geadresseerde */
credit.faxnummer as FAXTO1, /* zet het faxnummer van de 1e geadresseerde */
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Verwerking, wat gebeurt er (E-Mail):
5) Een e-mail met als bijlage de factuur in PDF formaat wordt verstuurd:

SQL voorbeeld:
'smtp.xs4all.nl' as SMTPSERVER, /* zet het adres van de mail server */
'"Hans Wallaart" <info@iddata.nl>' as MAILFROM1, /* zet de afzender van de e-mail */
'Inkoop factuur ' + ltrim(rtrim(amutak.docnumber)) +
' voor %bedrijfsnaam% ' +
' van '+rtrim(credit.naam) +
' uit ' + rtrim(credit.woonpl) as MAILTOSUBJECT1, /* zet het onderwerp van de e-mail */
'Beste Procuratiehouder,'+char(13)+char(10)+char(13)+char(10)+
'Hierbij bijgesloten, de inkoopfactuur van ' + rtrim(credit.naam) +
' uit ' + rtrim(credit.woonpl) + char(13)+char(10)+char(13)+char(10)+
'Met vriendelijke groet,' +char(13) +char(10)+char(13)+char(10)+
'Hans Wallaart' as MAILTOBODY1, /* zet de tekst van de 1ste E-Mail */
'info@iddata.nl' as MAILTO1, /* zet de ontvanger van de 1ste E-Mail, als leeg dan wordt niets verstuurd */
'lauke@iddata.nl' as MAILTOCC1, /* zet de CC van de 1ste E-Mail */
'Inkoop factuur ' + ltrim(rtrim(amutak.docnumber)) as MAILTOFILENAME1,
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Verwerking, wat gebeurt er (Autoriseren via E-Mail):
6) Een e-mail met als bijlage en de mogelijkheid tot autoriseren of autorisatie weigeren met de factuur als
bijlage in PDF formaat wordt verstuurd:

SQL voorbeeld:
-- Autorisatie E-Mail
'Inkoopfactuur ' + LTRIM(RTRIM(amutak.docnumber)) + ' - ' +
rtrim(amutak.oms25) + ' van '+ RTRIM(Credit.naam) AS MAILTOSUBJECT1,
'autorisatie\factuur.htm' as MAILTOBODY1,
'info@iddata.nl' as MAILFROM1,
'hans wallaart' as MAILTO1,
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Verwerking, wat gebeurt er (Werkstroom aanmaken in e-Synergy):
7) Een task request wordt aangemaakt in e-Synergy met de basisgegevens van de boeking

SQL voorbeeld:
-- Werkstroom aanmaken in e-Synergy
‘200’ as taskcompany,
'hans wallaart' as taskuser,
'81' as tasknumber,
'1' as taskpriority,
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Verwerking, wat gebeurt er (SMS):
8) Een SMS wordt naar één of meerder nummers verstuurd:

SQL voorbeeld (via www.smshosting.nl):
'http://62.148.175.38/isms/send.php?userid=iddata&passw=xxxxx&sender=%smsfrom%&gsm=%smsnumber%&text=%smstext%' as

'ID Data BV' as SMSFROM1,
Projecten.SMSNr as SMSTO1,
'Bevestiging van ontvangst van de volgende factuur'+
‘Factuur ’+ltrim(rtrim(amutak.docnumber))+' - '+rtrim(amutak.oms25)+' - '+char(13)+char(10)+
' Bedrag '+amutak.valcode+' '+ltrim(str(amutak.bedrag,15,2))+char(13)+char(10)
' (Boekstuk '+ltrim(amutak.bkstnr)+').pdf' as SMSTEXT1,
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Voorbeeld Query:
SELECT
‘Jaar '+ltrim(rtrim(str(amutak.bkjrcode))) +
' Periode ' + ltrim(rtrim(str(amutak.periode))) +
' dagboek '+ ltrim(rtrim(dagbk.oms25_0)) as SUBJECT,
rtrim(Credit.naam)+
' - Inkoopfactuur '+
rtrim(ltrim(amutak.docnumber))+
' - '+
rtrim(amutak.oms25) as TITLE,
'Boeking omschrijving '+amutak.oms25 as KEYWORDS,
'%bedrijfsnaam% ' + dagbk.oms25_0 as PDFPRODUCER,
ltrim(Credit.crdnr)+' '+rtrim(Credit.naam) as AUTHOR,
‘”Hans Wallaart” <info@iddata.nl>’ as MAILFROM,
‘Inkoop factuur ‘ + ltrim(rtrim(amutak.docnumber)) +
‘ voor %bedrijfsnaam% ’ +
‘ van ‘+rtrim(credit.naam)+
‘ uit ‘ + rtrim(credit.woonpl) as MAILSUBJECT1,
‘Beste Procuratiehouder,‘+char(13)+char(10)+char(13)+char(10)+
‘Hierbij bijgesloten, de inkoopfactuur van ‘ +
rtrim(credit.naam)+ ‘ uit ‘ + rtrim(credit.woonpl) + char(13)+char(10)+char(13)+char(10)+
‘Met vriendelijke groet,’ +char(13) +char(10)+char(13)+char(10)+
‘Hans Wallaart’ as MAILBODY1
‘bol@iddata.nl’ as MAILTO1,
‘lauke@iddata.nl’ as MAILTOCC1,
‘purchase@iddata.nl’ as MAILTOBCC1,
‘Inkoop factuur ‘ + ltrim(rtrim(amutak.docnumber)) +
‘ voor %bedrijfsnaam% ’ +
‘ van ‘+rtrim(credit.naam)+
‘ uit ‘ + rtrim(credit.woonpl) as FAXTOSUBJECT1,
‘Jan Janssen’ as FAXTONAME1,
‘040-2912084’ as FAXTO1,
‘
‘Inkoop factuur ‘ + ltrim(rtrim(amutak.docnumber)) +
‘ voor %bedrijfsnaam% ’ +
‘ van ‘+rtrim(credit.naam)+
‘ uit ‘ + rtrim(credit.woonpl) as FAXTOSUBJECT1,
‘Piet Pietersen’ as FAXTONAME2,
‘023-1435436’ as FAXTO2,
'%desktop%\AutoScan HSE\%bedrijfsnaam%\' +ltrim(rtrim(str(amutak.bkjrcode)))+ ' '+
rtrim(dagbk.oms25_0) +
'\Crediteuren '+ char(39) +UPPER(LEFT(CREDIT.NAAM,1))+ char(39) +
'\'+ rtrim(Credit.naam) + ' - ' + rtrim(Credit.woonpl) +
'\Factuur '+ltrim(rtrim(amutak.docnumber))+' - '+rtrim(amutak.oms25)+' - '+
' Bedrag '+amutak.valcode+' '+ltrim(str(amutak.bedrag,15,2))+
' (Boekstuk '+ltrim(amutak.bkstnr)+').pdf' as PDFPATH1,
'%desktop%\AutoScan HSE\%bedrijfsnaam%\' +ltrim(rtrim(str(amutak.bkjrcode)))+' '+
rtrim(dagbk.oms25_0) +
'\Boekstuknummers\'+
left(right('%barcode%',8),5)+'000 tm '+left(right('%barcode%',8),5)+'999\'+
right('%barcode%',8)+' - '+
rtrim(Credit.naam)+' - '+
rtrim(Credit.woonpl)+' - '+
amutak.valcode+' '+ltrim(str(amutak.bedrag,15,2))+'.pdf' as PDFPATH2,
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'Bedrag '+amutak.valcode+' '+str(amutak.val_bdr,15,2) as bedrag,
ltrim(amutak.crdnr)+' '+
rtrim(credit.naam)+' '+
rtrim(credit.adres1)+' '+
rtrim(credit.postcode)+' '+
rtrim(credit.woonpl) as crediteur,
'Tel: '+rtrim(Credit.telnr)+' Fax: '+rtrim(credit.faxnr) as nummers,
'Contactpersoon: '+credit.cntpers1 as contactpersoon
FROM amutak
INNER JOIN Credit
ON amutak.crdnr = Credit.crdnr INNER JOIN dagbk ON amutak.dagbknr = dagbk.dagbknr
WHERE amutak.dagbknr='%dagboek%' AND amutak.bkstnr='%boekstuk%' order by amutak.bkjrcode DESC
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Met de voorgaande query worden :
1)
2)
3)
4)
5)

Het onderwerp, de titel, de keywords, de PDF Producent en de Auteur van de PDF gevuld.
Op de desktop een mapstructuur aangemaakt op boekstuknummers
Op de desktop een mapstructuur aangemaakt op crediteureunnaam
Achter de print van het gescande document wordt de inhoud van de velden bedrag,nummers en contactpersoon afgedrukt.
Als laatste wordt het document ook nog aan de boeking in Exact gehangen als dat bij instellingen is aangegeven:

Automatisch mapstructuur vanuit de query

De query kan worden uitgebreid met vele andere zaken, zoals e-mail en fax, waarvan verderop een beschrijving volgt.

Door het gebruik van OCR, zijn alle gearchiveerde documenten op tekst te doorzoeken met bijvoorbeeld
het gratis programma Google Desktop:
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In het voorgaande voorbeeld wordt:
1) De database behorende bij het bedrijf uit de barcode geopend, dit gebeurt door vervanging van de variabele ‘Initial Catalog=’ bij Instellingen
door het bedrijfsnummer uit de gescande barcode:

2) De groen gedrukte velden ingevuld met de aanwezige waarden vanuit het scannen van de barcode
3) De query uitgevoerd
4) Afhankelijk van de variabele namen in het blauw diverse acties uitgevoerd
5) De variabelen die géén specifieke actie vanuit de tabel zoals hieronder beschreven hebben (rode velden) worden op de eerste pagina van
het document achter de gescande pagina gezet, waarbij deze dan onzichtbaar blijven maar wel via indexeringsprogramma’s zoals Google
Desktop of een ander indexeringsprogramma, gevonden kunnen worden. Bij het gebruik van de veldnaam BOEKING wordt deze tekst op
een aparte pagina achteraan het document gezet met als voorloop de inhoud van het veld BOEKING eventueel gevolgd door
meerdere regels vanuit het veld BOEKINGREGELS.
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Veldnamen met een functie (worden ná het uitvoeren van de query gebruikt voor diverse
functie’s:
---------------------------------------------------------------------------PDF eigenschappen:
---------------------------------------------------------------------------QUALITY
(100%,75% (standaard),25% of 10%)
DPI
(50, 75 (standaard), 100, 150, 300)
TITLE
AUTHOR
SUBJECT
KEYWORDS
PDFPRODUCER
BOEKING of BOOKING
BOEKINGREGELS of BOOKINGLINES

(Extra blad met boekingsregels)
(Extra blad met boekingsregels)

---------------------------------------------------------------------------BacoDiscussions onderwerp:
---------------------------------------------------------------------------BACOSUBJECT (als niet opgegeven dan PDF SUBJECT)
---------------------------------------------------------------------------Afdrukken:
---------------------------------------------------------------------------PRINTTO of PRINTTO1 t/m PRINTTO5
---------------------------------------------------------------------------PDF opslaan:
---------------------------------------------------------------------------PDFPATH of PDFPATH1 t/m PDFPATH5
---------------------------------------------------------------------------SMS’en:
---------------------------------------------------------------------------SMS Server:
SMSSERVER

(String naar sms programma http:// ……. )
Vertaling in SMSSERVER: %smsfrom%,
%smsto%, %smstext%

Variabelen:
SMSFROM of SMSFROM1 t/m SMSFROM5
SMSTO of SMSTO1 t/m SMSTO2
SMSTEXT of SMSTEXT1 t/m SMSTEXT5

(SMS nummer of tekst van)
(SMS nummer naar)
(Tekst van het bericht)

---------------------------------------------------------------------------PDF E-Mailen:
---------------------------------------------------------------------------Mail Server:
Variabelen:
MAILFROM
(e-mail adres van afzender als leeg dan uit SMTP settings)
MAILTOTYPE
('text' (standaard) of 'text/html')
MAILTO of MAILTO1 t/m MAILTO5
(minimaal 1verplicht bij e-mail)
MAILTOCC of MAILTOCC1 t/m MAILTOCC5
MAILTOBCC of MAILTOBCC t/m MAILTOBCC5
MAILTOSUBJECT of MAILTOSUBJECT1 t/m MAILTOSUBJECT5
MAILTOBODY of MAILTOBODY1 t./m MAILTOBODY5
MAILTOFILENAME of MAILTOFILENAME1 t/m MAILTOFILENAME5
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---------––-––-––----------------------------------------------------------Faxen:
---------––-––-––----------------------------------------------------------Fax Server:
FAXSERVER

(niet verplicht)

Variabelen:
FAXTO of FAXTO1 t/m FAXTO5
(minimaal 1 verplicht bij faxen)
FAXTONAME of FAXTONAME1 t/m FAXTONAME5
FAXTOCOMPANY of FAXTOCOMPANY1 t/m FAXTOCOMPANY5
FAXTOSUBJECT of FAXTOSUBJECT1 t/m FAXTOSUBJECT5
---------––-––-––----------------------------------------------------------Koppelen aan e-Synergy:
---------––-––-––----------------------------------------------------------Variabelen:
TASKCOMPANY
TASKUSER
TASKNUMBER
TASKAMOUNT
TASKLIMIT
TASKPRIORITY
TASK_absencesveldnaam

(Synergy database naam, als leeg dan Exact Globe bedrijf)
(gebruikers naam(usr_id), gebruikers ID als leeg dan gebruikersnaam van scanner)
(nummer van de taak in e-Synergy (verplicht))
(Afwijkend bedrag voor autoristatie, als n.a. dan bedrag uit totaalboeking)
((Deel)bedrag waar onder niet gefiateerd hoeft te worden. Als er voor alle
(bedrag(en) geen fiattering noodzakelijk is, dan wordt de post gedeblokkeerd
(1 t/m 5)
(als ingevuld dan wordt per amutas regel een task aangemaakt en
de velden in het absences record gevuld met deze veldwaarde.
Gebruik het EMPID veld om een andere TASKUSER te selecteren.
Velden met weerde ‘leeg’ worden niet meegenomen)

---------––-––-––---------------------------------------------------------------------------------------------------Koppelen aan e-Synergy, PDF document rechtstreeks zichtbaar in body request task
---------––-––-––----------------------------------------------------------------------------------------------------Variabelen:
EMBED

(pad van de docs directory in e-Synergy,
bijvoorbeeld http://www.yourcompany.com/synergy/docs )

34

AutoScan HSE - Handleiding
Variabelen (worden vóór het uitvoeren van de Query gevuld)
---------------------------------------------------------------------------Barcode gerelateerd:
---------------------------------------------------------------------------%BEDRIJF%
%BEDRIJFSNAAM%
%BEDRIJFZOEKCODE%
%DAGBOEK%
%BOEKSTUK%
%BARCODE%

(3 posities met voorloopspaties)
(8 posties met voorloopspaties)
(volledige barcode)

---------------------------------------------------------------------------Mappen:
---------------------------------------------------------------------------%MIJNDOCUMENTEN% of %MYDOCUMENTS%
%BUREAUBLAD% of %DESKTOP%
---------------------------------------------------------------------------Systeem:
---------------------------------------------------------------------------%COMPUTERNAAM% of %COMPUTERNAME%
%GEBRUIKERSNAAM% of %USERNAME%
---------------------------------------------------------------------------Datum/tijd:
---------------------------------------------------------------------------%LONGDATE%
%SHORTDATE%
%DATE%
%USDATE%
%YYYY%
%YY%
%Q%
%WW%
%W%
%MMMM%
%MMM%
%MM%
%DDDD%
%DDD%
%DD%
%HH%
%NN%
%SS%
%ZZZ%
%Z%

(lange datum omschrijving)
(korte datum omschrijving)
(datum in DD MMMM YYYY formaat)
(datum in MMMM DD YYYY formaat)
(jaar met 4 cijfers)
(jaar met 2 cijfers)
(kwartaal)
(weeknummer met voorloop nul)
(weeknummer met 1 of 2 cijfers)
(volledige naam van de maand)
(maand in 3 letter afkorting)
(maand als 2 cijfers)
(volledige naam van de dag)
(weekdag in 3 letter afkorting)
(dag als 2 cijfers)
(uur als 2 cijfers)
(minuut als 2 cijfers)
(seconde als 2 cijfers)
(milliseconde als 3 cijfers)
(milliseconds als 1,2 of 3 cijfers)
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