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1. Inleiding 

 

The Axiell Move suite bestaat uit een iOS 9-app genaamd Axiell Move 
(ook wel de AdMove Client genoemd en voorheen de Verhuismodule), 

die moet worden geïnstalleerd op een Apple iPhone vanaf versies 5 en 
5s) of iPod touch 5 of iPad, die eventueel is uitgerust met een Linea 
Pro 5 (of Infinea Tab M voor iPad mini en iPad Air) scannerhoes (gele-
verd door Infinite Peripherals*), plus de Axiell Move serversoftware. 
De AdMove Client app kan worden gedownload van iTunes. 

https://ipcprint.com/media/custom/upload/File-1383768615.pdf
https://ipcprint.com/media/custom/upload/File-1383768615.pdf
http://ipcprint.com/ios-peripherals/linea-pro-5.html
https://itunes.apple.com/en/app/admove-client/id868083915?mt=8
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Axiell Move ondersteunt in combinatie met Axiell Adlib Museum, Emu 

of Mimsy-software het logistieke proces van verplaatsingen van (ver-

pakte of onverpakte) objecten in musea en archieven. 
Axiell Move Premium heeft daarnaast nog functionaliteit voor zoge-
naam missies: missies zijn bundels van verplaatsings- of verpakkings-
taken die aan specifieke medewerkers kunnen worden toegewezen, 
waarmee u het werk dat met Axiell Move gedaan moet worden beter 
kunt plannen en distribueren.   

De iPhone/scanner-combinatie geeft een snelle barcode en RFID-
scanner waarmee eenvoudig en snel identificatienummers van objec-
ten, verpakkingen en standplaatsen kunnen worden gescand. De ge-
scande codes worden dan verwerkt door Axiell Move. (Een RFID-tag - 

Radio Frequency Identification - is een kleine programmeerbare chip 
met antenne die in een label is aangebracht.) 
Als er geen scannerhoes om het Apple-apparaat zit, wordt automa-

tisch de camera van het apparaat gebruikt om barcodes te scannen, 
maar scannen via de camera werkt wel wat minder handig dan via de 
scannerhoes dus het advies is om voor grotere klussen altijd de scan-
nerhoes te gebruiken. 

De iPhone, iPod of iPad heeft een ingebouwde Wi-Fi zender en ontvan-
ger om draadloos verbinding te maken met een lokale Wi-Fi hotspot 
die op zijn beurt met een computer en uw netwerk verbonden is: opti-

oneel zal een 3G/4G-verbinding zal worden geprobeerd wanneer de 

Wi-Fi-verbinding mislukt (als het Apple-apparaat 3G/4G ondersteunt). 
Axiell Move roept dan via het netwerk een Axiell Move server op de 
database-server aan om direct toegang tot een live database te ver-
krijgen, waarin de ter plekke gescande en geregistreerde wijzigingen 
dan automatisch worden weggeschreven. 

Er kan ook offline gewerkt worden met Axiell Move: er is dan geen 
continue verbinding met een live database noodzakelijk, en de wijzi-
gingen worden in dat geval pas opgeslagen in de database wanneer 
het Apple-apparaat met het netwerk wordt verbonden en u toestem-
ming geeft voor het synchroniseren van de wijzigingen.  

* Aangezien de Linea Pro 5 scannerhoes niet door Axiell wordt ge-

maakt, is de beschikbaarheid hiervan voor specifieke Apple apparaten 

en versies afhankelijk van fabrikant Infinite Peripherals. Mocht in de 
toekomst een nieuwe scannerhoes voor een oud Apple-apparaat on-
verhoopt niet meer leverbaar zijn, dan kunt u terugvallen op het ge-
bruik van de camera van het apparaat als barcodescanner. 

http://ipcprint.com/ios-peripherals/linea-pro-5.html


Axiell Move  Inleiding 

 3 16-10-2019 

1.1. Mogelijkheden van Axiell Move 

Met de iPhone* en Axiell Move hebt u, kort samengevat, de volgende 

mogelijkheden: 

• registratie van het verpakken van een of meer objecten. Omver-
pakkingen die meerdere verpakte objecten bevatten, kunnen ook 
geregistreerd worden. U legt feitelijk een relatie vast tussen een 
object en zijn verpakking. 

• registratie van verplaatsingen van verpakkingen of onverpakte 
objecten. Door een nieuwe standplaats te scannen of handmatig in 

te voeren, en vervolgens de verpakkingen of objecten te scannen 

die daarheen verhuizen, wordt de geregistreerde standplaats van 
al die items gewijzigd. 

• registratie van het uitpakken van een of meer objecten of kleinere 
verpakkingen. Dit kunt u doen per item of voor alle items in een 
verpakking tegelijk. U verbreekt feitelijk de relatie tussen de items 

en hun verpakking. 

• toevoeging van additionele informatie. Tijdens het registreren van 
transacties kunt u verschillende soorten aantekeningen invoeren. 
Ook kunt u van een verplaatst object, de verpakking of de stand-
plaats een of meerdere foto’s maken waarvoor dan automatisch 

reproductierecords worden aangemaakt die op hun beurt weer aan 
het betreffende object-, verpakkings- of standplaatsrecord worden 

gekoppeld. 

Alle gegevens die u scant of invoert, zoals verpakkingscodes, stand-
plaatswijzigingen en aantekeningen, worden (wanneer u online werkt) 
direct verzonden door Axiell Move en door de Axiell Move server in de 
relevante database verwerkt. 

* Tenzij er verschil is tussen de werking van de software op iPhone, 
iPod of iPad, wordt voor het leesgemak in de rest van deze handlei-

ding steeds “iPhone” gebruikt, waar eigenlijk wordt bedoeld: “iPhone, 
iPod of iPad”. 

1.2. Gebruik van de iPhone/scannercombinatie 

• Voor de invoer van barcodevelden kunt u de iPhone/scanner-
combinatie gebruiken. Houd de grote knop boven aan de rechter 
zijde van de scannerhoes ingedrukt en richt de scanner op het-
geen u wilt scannen. Houd de scanner niet té dichtbij. U kunt de 

knop loslaten zodra u een piepje hoort. De gescande waarde ver-
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schijnt vervolgens in het actieve veld.  

De scanner kan alleen werken als er momenteel geen oplaadkabel 

aan de iPhone/scannercombinatie bevestigd is en als de Axiell Mo-
ve-app actief is. 
In plaats van de knop op de scannerhoes te gebruiken kunt u ook 
op een van de rode SCAN-pictogrammen in het midden van het 
Axiell Move-scherm drukken (en die ingedrukt houden) om te 
scannen. Deze pictogrammen zijn alleen zichtbaar op schermen 

waarin inderdaad iets te scannen valt. Het resultaat is hetzelfde. 
 

 
 
Als u geen scannerhoes gebruikt, hoeft u slechts kort op een van 
deze rode SCAN-pictogrammen in het Axiell Move-scherm drukken 
om de camera te activeren. Het beeld van de camera ziet u mid-
den tussen de SCAN-pictogrammen verschijnen. Positioneer de 
camera vervolgens zodanig voor de barcode dat die groot genoeg 

in beeld is en de camera erop kan scherpstellen. Zodra Axiell Move 
de barcode herkent, verdwijnt het camerabeeld, hoort u een piep-
je en de recordgegevens die bij de barcode horen worden uit de 

database opgehaald. 
 

 

• Wanneer u niet kunt scannen, bijvoorbeeld omdat de barcode op 
een verpakking beschadigd is of wanneer u een tekstveld wilt in-
vullen, dan kunt u via het virtuele toetsenbord van de iPhone op 
het scherm tekst invoeren. Maakt in zo’n geval het gewenste veld 
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actief door erop te klikken (drukken) en begin dan te typen. Vol-

tooi uw invoer door op Return te klikken. 

• De Axiell Move-app controleert elke vijf seconden of er nog ver-
binding met de Axiell Move-server is, eerst via Wi-Fi en anders via 
3G/4G*. Zo ja, dan zal de client alle transacties daarna direct naar 
de server proberen te sturen. Zo niet, dan worden uw transacties 
niet direct in de database verwerkt, maar in een logbestand gere-
gistreerd dat u later kunt synchroniseren met de database wan-

neer u weer online bent.  
 
* Standaard gebruikt de iPhone een 3G of 4G-inbelverbinding om 
via internet data te versturen wanneer er geen Wi-Fi netwerk be-

schikbaar is. Maar dat jaagt u mogelijk wel onbedoeld op kosten. 
Het is daarom goed te weten dat u deze functionaliteit naar be-
hoefte kunt uitschakelen: start de Instellingen-app op de iPhone 

en kies de optie Mobiel netwerk. 
 

   
 
Schakel Mobiele data vervolgens uit door het schuifje naar links te 

slepen. (Groen betekent: ingeschakeld.) 
 

 

• Als de Axiell Move-server veilig is ingesteld, zodat die niet toe-
gankelijk is buiten het bedrijfsnetwerk, dan kunt u via een extern 
Wi-Fi netwerk of met een 3G/4G-inbelverbinding geen contact 

maken met die server tenzij u een VPN-verbinding op uw iPhone 
hebt ingesteld en geactiveerd. Alleen een actieve VPN-verbinding 

maakt het dan mogelijk dat Axiell Move contact kan maken met 
zijn server op het bedrijfsnetwerk. Als een VPN-configuratie een-
maal gemaakt is (zie hoofdstuk 3.3) dan kunt u die aan- of uit-
schakelen via het VPN-schuifje in de Instellingen-app. 
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Merk op dat met VPN geactiveerd, normale internettoegang op uw 
iPhone geblokkeerd kan zijn. Schakel VPN dan uit om het 
probleem op te lossen.  

• De scannerhoes bevat een accu die opgeladen moet blijven en 
datzelfde geldt voor de iPhone uiteraard. De beste manier om 
beide apparaten opgeladen te houden is om het gecombineerde 

apparaat aan het einde van de werkdag in de bijgeleverde 
oplaadhouder te plaatsen. 
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2. Werken met Axiell Move 

De eerste registratie van objecten, verpakkingen en standplaatsen 
moet gebeuren in één van de toepasselijke Axiell-producten Adlib, 
Emu of Mimsy. In deze handleiding wordt alleen de combinatie van 

Axiell Move met Axiell Adlib Museum 4.5 toegelicht.  
In Adlib Museum 4.5 kunnen objecten worden beschreven in de gege-
vensbronnen Objecten in eigen beheer en Objecten in beheer van 
derden; verpakkingen en standplaatsen kunnen worden beschreven in 
de gegevensbron Standplaatsen en verpakkingen – de inhoud van het 
veld Standplaats of verpakking bepaalt of het record een verpakking 

of standplaats betreft – en verpakkingstypen in de gegevensbron Ver-

pakkingstypen. (In oudere applicaties kunnen deze gegevensbronnen 
en velden andere namen hebben.) Alle objecten, verpakkingen en 
standplaatsen waarmee u in Axiell Move mogelijk zou willen werken, 
moeten eerst in Adlib Museum geregistreerd zijn: u kunt die registra-
tie niet vanuit Axiell Move doen. Met Axiell Move voert u altijd bewer-
kingen uit op bestaande records. 

Gegevens die u scant of invoert via Axiell Move op de iPhone worden 
dus toegevoegd aan bestaande object- en verpakkingsrecords, of ver-
vangen daarin bestaande gegevens. Sommige gegevens kunt u in 
principe zowel in Axiell Move als in Adlib Museum aanpassen of invoe-

ren, maar elke applicatie heeft zijn eigen voordelen: in Axiell Move 
kunt u snel en efficiënt op locatie de verpakking en verplaatsing van 
objecten registreren, terwijl de Museum-applicatie bedoeld is voor de 

registratie en het beheer van complete records. 

De essentie van Axiell Move is dat u de geregistreerde Huidige stand-
plaats van een item wijzigt naar een nieuwe huidige standplaats, om-
dat u dat item in werkelijkheid ook verplaatst. Een item kan hier een 
onverpakt of verpakt object zijn of een lege verpakking. Het basiscon-
cept is dat alle verplaatsbare items een huidige standplaats hebben en 
dat de huidige standplaats van een item dat verpakt is, de betreffende 

verpakking is: een vaas die verpakt is in een kistje heeft dat kistje als 

standplaats, terwijl dat kistje zelf ook weer een standplaats heeft, 
misschien een stellingkast of een grotere omverpakking. Daarom zijn 
de drie basale acties die u in Axiell Move kunt uitvoeren - inpakken, 
verplaatsen en uitpakken – in feite alle drie een soort verplaatsing: in 
het record van verplaatste (d.w.z. ingepakte, verplaatste of uitgepak-

te) items wordt de Huidige standplaats gewijzigd en wordt de Stand-
plaatshistorie bijgewerkt. 
In meer technische bewoordingen kan nog gezegd worden dat elk 
record van een verplaatsbaar item aan een standplaats- of verpak-
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kingsrecord gekoppeld moet zijn en dat er tegelijk een omgekeerde 

koppeling tussen het standplaats- of verpakkingsrecord en het itemre-

cord bestaat. Bij een verplaatsing van een item worden die koppelin-
gen verbroken en wordt er daarna tussen het itemrecord en het nieu-
we standplaats- of verpakkingsrecord een nieuwe koppeling tot stand 
gebracht.  

• In een objectrecord in Adlib Museum kunt u op het tabblad Stand-
plaats | Toekomstige verplaatsingen de huidige standplaats of 

verpakking terugvinden, alsook de vaste standplaats en geplande 
toekomstige verplaatsingen, maar alleen de huidige standplaats 
kan door Axiell Move worden aangepast; de vaste standplaats en 
eventuele geplande toekomstige verplaatsingen worden op geen 

enkele manier betrokken bij transacties in Axiell Move. Wanneer u 
met Axiell Move een object verplaatst of in een verpakking stopt, 
wordt de nieuwe locatie of verpakking de nieuwe huidige stand-

plaats van het object. De gegevens van de vorige standplaats of 
verpakking van het object worden dan automatisch overgeheveld 
naar het tabblad Standplaatshistorie. U kunt zo dus altijd zien 
waar een object is geweest, wanneer en hoe lang. 

• In een verpakkingsrecord in de gegevensbron Standplaatsen en 
verpakkingen in Adlib Museum kunt u op het tabblad Verpakkings-
gegevens de huidige standplaats of omverpakking terugvinden. 

Wanneer u met Axiell Move een lege of gevulde verpakking ver-

plaatst of in een omverpakking stopt, wordt de nieuwe locatie of 
omverpakking de nieuwe huidige standplaats van de verpakking. 
De gegevens van de vorige standplaats of omverpakking van de 
verpakking worden dan automatisch overgeheveld naar de stand-
plaatshistorie op hetzelfde tabblad.  

• In een standplaatsrecord in de gegevensbron Standplaatsen en 
verpakkingen in Adlib Museum kunt u op het tabblad Standplaats-
gegevens gegevens over het type van de standplaats vinden en de 
standplaatshiërarchie. Met Axiell Move kunt u niets aan die hiërar-
chie veranderen. 

In een object- of verpakkingsrecord in Adlib Museum kunt u in princi-

pe handmatig naar een andere huidige standplaats of (om)verpakking 

koppelen, maar dan wordt de standplaatshistorie niet automatisch 
bijgewerkt (!) en dat zou u dan ook handmatig moeten doen.  
Via de functie Wijzig standplaats in Adlib Museum-applicaties 4.2 en 
hoger kunt u in objectrecords (niet in verpakkingsrecords) in batch 
standplaatswijzigingen aanbrengen, waarbij de standplaatshistorie wel 
bijgewerkt wordt. Zie voor meer informatie hierover het hoofdstuk 
Standplaatsen efficiënt wijzigen in de Adlib Gebruikergids. 
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2.1. Axiell Move starten 

1. Swipe door de apps op uw iPhone om de Axiell Move-app te 

vinden. Klik op het pictogram om de app te starten. 
 

 
 

   
 

2. Axiell Move opent met het inlogscherm. Merk op dat de taal van 
de gebruikersinterface gelijk is aan de taal zoals die voor de 
iPhone zelf is ingesteld, maar beperkt is tot Engels, Nederlands, 
Frans of Duits.  
Tik op het invoervak Gebruikersnaam om het te activeren en het 

virtuele toetsenbord op te roepen: voer nu uw gebruikersnaam in 
(zonder enig domein). In plaats van uw gebruikersnaam te typen, 
kunt u ook een barcode scannen die uw gebruikersnaam represen-
teert, als u zo’n barcode beschikbaar hebt. Klik dan op Return om 
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het volgende invoervak te activeren en voer ook uw wachtwoord 

in. Voor het wachtwoord ziet u alleen sterretjes verschijnen zodat 

niemand kan meelezen. Klik dan op Return om toegang tot Axiell 
Move te verkrijgen. 
Van de laatste 10 gebruikers op deze iPhone onthoudt Axiell Move 
de gebruikersnaam en het versleutelde wachtwoord. Zo kunnen 
deze gebruikers ook inloggen op de client als de iPhone offline is. 
De naam van de laatste of huidige gebruiker staat al ingevuld in 

het veld Gebruikersnaam wanneer u Axiell Move start of activeert, 
maar het wachtwoord moet normaal gesproken opnieuw handma-
tig worden ingevoerd, ook wanneer u bent ingelogd en terugkeert 
naar het inlogscherm. 
Wanneer u of iemand anders via het opgeven van een gebruikers-

naam en wachtwoord als eens eerder op Axiell Move heeft inge-
logd en er zijn één of meer vingerafdrukken voor Touch ID op uw 

iPhone geregistreerd (zie hoofdstuk 3.3) dan wordt u elke keer bij 
het starten van Axiell de mogelijkheid geboden in te loggen via 
Touch ID door eenvoudig uw (geregistreerde) vingertop op de 
Home-knop te leggen. 
 

 
 
De melding verdwijnt vanzelf wanneer uw vingerafdruk herkend 
wordt. Als u niet wilt of kunt inloggen via uw vingerafdruk, klik 
dan op Annuleer om op de normale wijze in te loggen. Merk verder 
op dat u via Touch ID automatisch onder de naam en het wacht-

woord van de laatst ingelogde gebruiker inlogt (ook al bent u ie-
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mand anders) en dat iedereen die toegang heeft tot uw iPhone en 

uw toegangscode weet, een eigen vingerafdruk kan registreren en 

zo kan inloggen op Axiell Move. Dat betekent in feite ook dat u de 
toegangscode voor een iPhone met vingerafdrukherkenning nooit 
aan anderen moet blootgeven of dat u een iPhone met vingeraf-
drukherkenning helemaal niet met collega’s zou moeten delen of 
dat uw gedeelde iPhone met vingerafdrukherkenning onder één 
algemene gebruikersnaam en wachtwoord mag inloggen zodat alle 

gebruikers eventueel met een vingerafdruk kunnen inloggen en 
transacties bovendien onder die ene naam mogen worden uitge-
voerd. Een Apple-apparaat zonder vingerafdrukherkenning heeft 
de genoemde beperkingen niet. 
Via  linksboven in het inlogscherm kunt u enkele eigenschappen 

van de app opvragen, zoals het versienummer van de client en de 
server (tussen haakjes), de status van de scanner, de ingestelde 

URL naar de Axiell Move-server en het ingestelde netwerkdomein 
waarop u nu gaat inloggen. Via Sluit sluit u de melding met deze 
informatie.  

2.2. Het Hoofdmenu 
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Axiell Move opent met het Hoofdmenu. Van hieruit kiest u de taak die 

u wilt uitvoeren: inpakken (om objecten aan een verpakking te koppe-

len), verplaatsen (om al dan niet verpakte objecten te verhuizen) of 
uitpakken (om objecten van een verpakking los te koppelen). U kunt 
ook objectinformatie, verpakkingsinformatie of standplaatsinformatie 
ophalen (ter informatie of ter controle); deze drie opties zijn echter 
alleen actief als er verbinding is met de database en u ervoor gekozen 
hebt online te werken. Zie hoofdstuk 1.2 voor informatie over hoe u 

online kunt gaan als de iPhone op dit moment offline is. De Premium-
versie van Axiell Move biedt daarnaast een Last mission-knop om de 
laatste missie waaraan u werkte te openen en de Missions-knop om 
nieuwe missies van de server te downloaden of een eerder gedown-
loade missie te selecteren om in (verder) te werken. 

• Als u offline werkt dan worden uw wijzigingen tijdelijk op de iPho-
ne bewaard in een transactielogbestand totdat u de wijzigingen 

alsnog in de database kunt verwerken (zie hoofdstuk 2.7). Aan het 
bolletje rechtsboven in het scherm kunt u zien of u wel of niet 
toegang tot de Axiell Move-service hebt: als het bolletje groen is, 
dan hebt u toegang tot de service, als het rood is dan hebt u geen 
toegang en vervalt het progamma automatisch in offline-modus. 
De verbinding met de Axiell Move-server wordt elke vijf seconden 
gecontroleerd: het bolletje wordt dan even geel. Druk op het 

groene of gele bolletje om tijdelijk offline te gaan: het bolletje 
wordt blauw. Druk opnieuw op het blauwe bolletje om weer online 

te gaan. Geen toegang (rood bolletje) kan een gevolg zijn van het 
ontbreken van de draadloze netwerkverbinding of van het niet 
(correct) werken van de Axiell Move-service. 
Merk op dat er tijdens het offline werken ook geen informatie uit 

de database kan worden opgehaald: als u nu de barcode van een 
object scant, dan kunnen de bijbehorende gegevens (en eventuele 
afbeelding) uit het record dus niet worden getoond. Alleen de ge-
scande barcode van het object wordt weergegeven, totdat u een 
andere barcode scant.  
Afgezien van het niet kunnen ophalen van informatie, kunt u in 
offline-modus in principe dezelfde transacties registreren als on-

line. Alleen kunnen sommige beperkingen aan die transacties niet 
terstond gecontroleerd worden wanneer u offline werkt, bijvoor-
beeld wanneer u een object zou proberen uit te pakken dat hele-
maal niet als ingepakt geregistreerd staat. Zulke controles worden 
dan pas uitgevoerd wanneer u het transactielogbestand synchroni-
seert met de database. 

• Via de optie Sync (rechtsonder in het scherm) opent u het scherm 

Synchronisatie. Wanneer er door offline te werken een transactie-
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logbestand is gecreëerd, kunt u dat hier bekijken en naar behoefte 

nu of op een ander moment alsnog verwerken in de database (als 

u online bent) of verwijderen als de transacties redundant zijn 
geworden. 
 

 

• Naar dit scherm kunt u via de optie < Hoofdmenu vanuit andere 
schermen steeds terugkeren om een andere taak te starten. Als u 
diep in de verwerking van een bepaalde taak zit, moet u soms 

eerst terug naar een vorige stap, via <, om pas daarna de moge-
lijkheid te krijgen naar het hoofdmenu terug te keren. Gebruik < 

dus om een stap terug te gaan. Zo kunt u ook terugkeren naar het 
inlogscherm, waarmee u automatisch uitlogt. 
 

 
 

• Wanneer u klaar bent met uw registratietaken en u wilt niet dat 

anderen met toegang tot deze iPhone met uw inloggegevens kun-
nen werken met Axiell Move, keer dan gewoon terug naar het in-
logscherm. Daarmee logt u automatisch uit en het wachtwoord-
veld wordt leeggemaakt. U kunt zelf opnieuw inloggen door het 

wachtwoord weer in te voeren en op Return te klikken. Een andere 
gebruiker kan inloggen door de eigen gebruikersnaam en het bij-
behorende wachtwoord in te voeren. 

• U kunt de app eventueel ook helemaal afsluiten. Dat moet dan op 
de iOS-manier: druk snel twee keer op de Home-toets van de 
iPhone, swipe links of rechts naar de actieve Axiell Move-app en 
sleep de app dan omhoog om die echt af te sluiten.  

2.3. Object- of verpakkingsinformatie ophalen 
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Via Object, Verpakking en Standplaats in het Hoofdmenu van Axiell 

Move kunt u als u online werkt uit de database informatie ophalen 

over objecten, verpakkingen en standplaatsen. Zo kunt u bijvoorbeeld 
controleren of u het juiste object of de juiste doos te pakken hebt. 

Kies de gewenste optie en scan de barcode of RFID-tag van een 
object, verpakking of standplaats en geselecteerde gegevens ervan 
zullen worden opgehaald en getoond. Swipe eventueel omhoog om de 
rest van de afbeelding te zien als alleen het bovenste deel zichtbaar is. 

    
 

U kunt in dit scherm direct gegevens uit andere records van hetzelfde 
type opvragen door een ander object, verpakking of standplaats te 

scannen. 
In plaats van te scannen kunt u overigens ook klikken op het invoer-
vak Barcode en dan handmatig het barcodenummer invoeren, gevolgd 
door Return. 

Via de optie Foto rechts onderin, kunt ter plekke een foto of video van 
het betreffende object, de verpakking of de standplaats maken. Na 
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het maken van een foto kiest u de optie Gebruik foto om de foto te 

uploaden naar de \images-map van uw Adlib-systeem en er 

automatisch een reproductierecord in de database Multimedia-
documentatie voor aan te laten maken, dat op zijn beurt vervolgens 
weer aan het betreffende object-, verpakkings- of standplaatsrecord 
wordt gekoppeld: Axiell Move maakt kort melding van het uploaden. 

Via de optie Standplaats (alleen voor een objectrecord) kunt u even-
tueel direct een nieuwe standplaats voor het object te scannen. Dat is 

bijvoorbeeld handig als u het object op een andere dan de geregis-
treerde standplaats aantreft en dat direct wilt corrigeren. Klik op OK 
om de gescande standplaats te accepteren of klik op Sluit om toch 
geen nieuwe standplaats in te voeren. 

 

Onder andere op de schermen Standplaats en Verpakking wordt ook 
het aantal items genoemd dat deze locatie of verpakking als huidige 
standplaats heeft. Klik op het pictogram  achter Inhoud om de daad-

werkelijke lijst met verpakkingen en/of objecten te tonen. In deze lijst 
kunt u opnieuw op  achter een object of verpakking klikken voor 
meer informatie daarover. 

    
 
Via de optie < keert u steeds terug naar het vorige scherm. 
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2.4. Inpakken 

Met de optie Pak in kunt u verpakkingen aan objecten koppelen of 

omverpakkingen aan al verpakte objecten (u koppelt dan aan de ver-
pakking, niet het object). Verpakkingen moeten net als objecten een 
unieke referentie hebben, bijvoorbeeld in de vorm van een barcode. 
Elke individuele verpakking moet dus een eigen databaserecord heb-
ben waarin gegevens over de betreffende verpakking zijn geregi-
streerd. In Adlib Museum 4.5 heet die database Standplaatsen en 
verpakkingen: hierin worden zowel verpakkingsrecords als stand-

plaatsrecords opgeslagen.  

 

Het is handig (maar niet verplicht) als een verpakking een standplaats 
heeft, zodat van de lege verpakking en vooral van een object dat u 
erin verpakt altijd een standplaats bekend is. Het roept in ieder geval 
eerder de noodzaak op om verplaatsingen van zowel lege als gevulde 

verpakkingen te registeren zodat de standplaats van de eventuele 
inhoud altijd herleid kan worden. 
Het is niet zo dat bij een verpakkingstransactie de standplaats van een 

verpakking wordt doorgeschreven naar het record van het object dat u 
erin verpakt, of andersom. Wel worden de volgende wijzigingen door-
geschreven:  

• Bij het verpakken van een object blijft de standplaats van de ver-

pakking wat die was, terwijl de nieuwe huidige standplaats van 
het object de betreffende verpakking wordt. In een objectrecord 
kan een standplaats (locatie) dus een standplaats of een verpak-
king zijn. Dit wordt aangegeven in het veld Stand-
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plaats/verpakking van de Huidige standplaats en de Standplaats-

historie van het object. 

• Bij het verpakken van een kleiner, al verpakt object, in een grote-
re omverpakking, blijft opnieuw de standplaats van de omverpak-
king wat die was en ook de standplaats van het object wijzigt niet, 
terwijl nu de nieuwe huidige standplaats van de kleinere verpak-
king de omverpakking wordt. Een verpakkingsrecord heeft dus 
een eigen huidige standplaats en standplaatshistorie, en die 

standplaats kan een standplaats of een verpakking zijn. 

Mocht u de locatie van een verpakte object willen weten, dan moet u 
dat dus in het betreffende verpakkingsrecord in de database Stand-

plaatsen en verpakkingen opzoeken. Als die locatie een omverpakking 
is dan moet u weer het record daarvan openen om de standplaats 
ervan op te zoeken, etc. Voor een weergegeven record in Standplaat-
sen en verpakkingen kunt u ook de hiërarchiebrowser (F9) openen om 

in één oogopslag de verpakkings/standplaatshiërarchie van de huidige 

verpakking of standplaats te kunnen zien. 

1. Kies de optie Pak in in het Hoofdmenu om aan de slag te gaan. 
 

   

2. Het scherm Pak in opent. Om een verpakking aan een of meer 
objecten te koppelen, moet u eerst de barcode van die verpakking 
scannen of de unieke identificatiecode (de barcode) van de ver-
pakking handmatig invoeren via het virtuele toetsenbord (de cur-

sor moet in het veld Barcode staan). Enkele eigenschappen van de 
verpakking worden indien mogelijk uit de database opgehaald en 
weergegeven.  
Als de barcode niet wordt gevonden in de database, dan krijgt u 

daar een melding van: mogelijk is er nog geen verpakkingsrecord 
met deze barcode. Die moet u dan eerst nog via Adlib Museum re-
gistreren.  
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3. U kunt nu vier dingen doen:  

a. Object: klik op Object als u deze verpakking aan een of meer 
onverpakte objecten wilt koppelen. Ga dan verder met stap 4. 

b. Verpakking: klik op Verpakking als u deze omverpakking aan 
een of meer al verpakte objecten wilt koppelen. Ga hierna 

verder met stap 4. 

c. U kunt eventueel een andere verpakking scannen als u toch 
niets met de momenteel geselecteerde verpakking wilt doen. 

d. < Hoofdmenu: klik op Hoofdmenu als u toch niets wilt doen 

met deze verpakking en ook wilt stoppen met inpakken.  

4. Scan een onverpakt object (als u in stap 3 Object koos) of een 
kleinere verpakking van één of meer objecten (als u in stap 3 Ver-

pakking koos) om het identificatienummer ervan in het veld Bar-
code in te vullen. Na het scannen van een object of kleinere ver-
pakking worden daarvan enkele gegevens getoond (als u online 
werkt): daarmee kunt u controleren of het om het juiste item 
gaat.  
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Afgezien van teruggaan naar het vorige scherm omdat u het ge-
scande object toch niet wilt inpakken, kunt u nu de volgende drie 
acties ondernemen: 
 
a. Pak in: om te bevestigen dat u de geselecteerde verpakking 

aan dit object of kleinere verpakking van objecten wilt koppe-

len, klikt u op Pak in. Na een moment is de registratie voltooid 
en krijgt u de melding dat het betreffende item is ingepakt. U 
kunt eventueel direct een volgend item scannen en ook in de 
huidige verpakking verpakken door na het scannen weer op 

Pak in te klikken, enzovoorts. 
In de objectcatalogus in uw Museum-applicatie kunt u in het 

objectrecord (van een enkelvoudig verpakt object) zien dat de 
verpakking als huidige standplaats aan dit object gekoppeld is. 
De gegevens van de vorige standplaats zijn nu overgeheveld 
naar  de standplaatshistorie van het object.  
In het geval u een al verpakt object in een omverpakking hebt 
gestopt, kunt u in de gegevensbron Standplaatsen en verpak-
kingen in het record van de kleinere verpakking zien dat de 
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omverpakking daar nu als huidige standplaats aan gekoppeld 

is. De gegevens van de vorige standplaats zijn nu overgehe-

veld naar de standplaatshistorie van de kleinere verpakking. 

b. Wis: klik op Wis om het item dat wordt getoond niet aan de 
verpakking te koppelen en een ander item te kiezen. U kunt 
dan opnieuw een onverpakt object scannen als u zojuist ook 
een onverpakt object scande, of opnieuw een al verpakt object 
scannen als u zojuist ook een verpakt object scande. 

c. Aantekeningen: als u opmerkingen met betrekking tot het 
inpakken wilt opgeven, klik dan op het pictogram Aantekenin-
gen.  

 

 
 
U kunt die gegevens dan in een nieuw scherm invoeren. Dat 
scherm is voor objecten en kleinere verpakkingen verschil-

lend: 
 
Objecten – U hebt standaard de beschikking over zeven op-
merkingsvelden. De eerste drie velden gaan over de verpak-
king (een soort “standplaats”) waarin u nu objecten aan het 

verpakken bent, en deze gegevens zullen in het objectrecord 
worden opgeslagen bij de huidige standplaats. De laatste vier 

velden daarentegen, gaan over de handeling van het inpakken 
(een soort “verplaatsing”), en deze gegevens zullen in het ob-
jectrecord worden opgeslagen bij de vorige standplaats in de 
standplaatshistorie. 
 
Kleinere verpakkingen – U hebt standaard de beschikking 

over een enkel opmerkingsveld. Dit veld gaat over de omver-
pakking (“standplaats”) waarin u nu een kleiner verpakt object 
aan het verpakken bent, en deze bijzonderheden zullen in het 

record van de kleinere verpakking worden opgeslagen bij de 
huidige standplaats. 
 
Klik op OK om de ingevoerde gegevens te bewaren of klik op 

Wis om de ingevoerde gegevens niet te bewaren. Klik eventu-
eel op < om terug te keren naar de vorige stap. Overigens 
worden bewaarde aantekeningen pas opslagen in het itemre-
cord wanneer u het verpakken daadwerkelijk uitvoert door op 
Pak in te klikken. 
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5. Klik boven in het scherm op  < Pak in als u klaar bent met de hui-

dige verpakking. U kunt dan een nieuwe verpakking scannen of 
terugkeren naar het hoofdmenu. 

Overigens kunt u van een vervoermiddel zoals een vrachtwagen ook 
een “verpakking” met een standplaats maken. Bij het inladen pakt u 
alle omverpakkingen dan als het ware in de vrachtwagen in, en bij het 
uitladen pakt u ze als het ware weer uit de vrachtwagen uit. Via de 

optie Verplaats kunt u de standplaats van de vrachtwagen na het ver-
voer wijzigen.  
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2.5. Verplaatsen 

Met de optie Verplaats registreert u de nieuwe standplaats van zojuist 

in werkelijkheid verplaatste objecten (al dan niet verpakt). U regi-
streert de items (kisten, kratten, dozen en eventuele onverpakte ob-
jecten) zoals ze na de verplaatsing arriveren, nog voordat u iets uit-
pakt dus. Het gaat erom de nieuwe standplaats van al deze (meestal 
verpakte) items bij ontvangst te registreren, zelfs als dat maar een 
tijdelijke opslagruimte is. Later, wanneer u objecten gaat uitpakken, 
kunt u per object weer een nieuwe standplaats toekennen.  

1. Kies de optie Verplaats in het Hoofdmenu. 

 

 

2. Het scherm Verplaats opent. Scan de barcode of RFID-tag van de 
nieuwe standplaats: de locatie (geen verpakking dus) waar de 

verzonden of ontvangen items nu worden opgeslagen.  
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Als de barcode niet wordt gevonden in de database, dan krijgt u 

daar een melding van; mogelijk is er nog geen standplaatsrecord 

met deze barcode (die moet u dan eerst nog via Adlib Museum re-
gistreren). 

3. U kunt nu vier dingen doen:  

a. Object: u wilt deze standplaats aan een of meer onverpakte 
objecten koppelen. Klik op Object en ga verder met stap 4. 

b. Verpakking: u wilt deze standplaats aan een of meer verpak-

te objecten koppelen. Klik op Verpakking en ga verder met 
stap 4. 

c. U kunt eventueel een andere locatie scannen als u toch niets 
met de momenteel geselecteerde locatie wilt doen. 

d. < Hoofdmenu: u wilt toch niets doen met deze standplaats 
en stoppen met verplaatsen. Klik dan op < Hoofdmenu boven 
in het scherm. 

4. Scan, afhankelijk van uw keuze in stap 3, de barcode van een 
object of verpakking en controleer de eventueel opgehaalde 
gegevens. 
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Afgezien van de optie om terug te gaan naar het vorige scherm, 

als u het gescande item toch niet wilt verplaatsen en om eventu-

eel een nieuwe locatie te scannen, kunt u nu de volgende drie ac-
ties ondernemen: 
 
a. Verplaats: om te bevestigen dat u de nieuwe standplaats aan 

dit object of deze verpakking van objecten wilt koppelen, klikt 
u op Verplaats. Na een moment is de registratie voltooid en u 

krijgt de melding dat het betreffende item is verplaatst. U kunt 
eventueel direct een volgend item scannen dat naar de mo-
menteel geselecteerde locatie is verplaatst, waarna u weer op 
de knop Verplaats moet klikken om dat te registreren, enzo-
voorts.  

In de objectcatalogus in uw Museum-applicatie kunt u in het 
objectrecord (van een onverpakt object) zien dat de momen-

teel geselecteerde standplaats als huidige standplaats aan dit 
object gekoppeld is. De gegevens van de vorige standplaats 
zijn nu overgeheveld naar  de standplaatshistorie van het ob-
ject.  
In het geval u een verpakt object hebt verplaatst, kunt u in de 
gegevensbron Standplaatsen en verpakkingen in het record 
van de verpakking zien dat de momenteel geselecteerde 

standplaats als huidige standplaats aan deze verpakking ge-
koppeld is. De gegevens van de vorige standplaats zijn nu 

overgeheveld naar de standplaatshistorie van de verpakking. 

b. Wis: klik op Wis om het item dat wordt getoond niet te ver-
plaatsen en een ander item te kiezen. U kunt dan opnieuw een 
onverpakt object scannen als u zojuist ook een onverpakt ob-

ject scande, of opnieuw een verpakt object scannen als u zo-
juist ook een verpakt object scande. 

c. Aantekeningen: als u opmerkingen met betrekking tot het 
verplaatsen wilt opgeven, klik dan op het pictogram Aanteke-
ningen.  
 

 
 

U kunt die gegevens dan in een nieuw scherm invoeren. Dat 
scherm is voor objecten en kleinere verpakkingen verschil-
lend: 
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Objecten – U hebt standaard de beschikking over zeven op-

merkingvelden. De eerste drie velden gaan over de momenteel 

geselecteerde standplaats, en deze gegevens zullen in het ob-
jectrecord worden opgeslagen bij de huidige standplaats. De 
laatste vier velden daarentegen, gaan over de handeling van 
het verplaatsen, en deze gegevens zullen in het objectrecord 
worden opgeslagen bij de vorige standplaats in de stand-
plaatshistorie. 

 
Kleinere verpakkingen – U hebt standaard de beschikking 
over een enkel opmerkingveld. Dit veld gaat over de momen-
teel geselecteerde standplaats, en deze bijzonderheden zullen 
in het record van de verpakking worden opgeslagen bij de hui-

dige standplaats. 
 

Klik op OK om de ingevoerde gegevens te bewaren of klik op 
Wis om de ingevoerde gegevens niet te bewaren. Klik eventu-
eel op < om terug te keren naar de vorige stap. Overigens 
worden bewaarde aantekeningen pas opslagen in het itemre-
cord wanneer u het verplaatsen daadwerkelijk uitvoert door op 
Verplaats te klikken. 
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5. Klik op < boven in het scherm als u klaar bent met verplaatsingen 

naar de huidige locatie. U kunt dan een nieuwe locatie scannen of 

terugkeren naar het hoofdmenu.   

2.6. Uitpakken 

Met de optie Pak uit verbreekt u de koppeling tussen een of meer 
items (kleinere verpakte objecten of onverpakte objecten) en de hui-
dige (om)verpakking. U geeft altijd de nieuwe standplaats op van elk 
uitgepakt item. De standplaats van de (om)verpakking blijft wat die 
was.  

Overigens hoeft u eventuele kleinere verpakkingen die u uit de om-

verpakking haalt niet per se zelf ook uit te pakken. 

1. Kies de optie Pak uit in het Hoofdmenu om van start te gaan. 
 

 

2. Het scherm Pak uit opent. Scan eerst de barcode van de nieuwe 

standplaats voor de items die u gaat uitpakken. Axiell Move 
controleert of de standplaats in de database geregistreerd is en 
vermeldt die dan op het scherm.  
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Als de barcode van de standplaats niet wordt gevonden in de da-
tabase, dan krijgt u daar een melding van; mogelijk is er nog 
geen standplaatsrecord met deze barcode (die moet u dan eerst 
nog via Adlib Museum registreren). 

3. U kunt nu vijf dingen doen:  

a. Object: u wilt uit de omverpakking die vóór u ligt één of 
enkele onverpakte objecten uitpakken naar de momenteel 

geselecteerde standplaats. Klik op Object en ga verder 
met stap 4. 

b. Verpakking: u wilt uit de omverpakking die vóór u ligt 
één of enkele kleinere verpakkingen uitpakken naar de 
momenteel geselecteerde standplaats. Klik op Verpakking 
en ga verder met stap 4. 

c. Alles: u wilt alle items tegelijk uitpakken naar de momen-
teel geselecteerde standplaats. Klik op Alles en ga verder 
met stap 5. 
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d. U kunt eventueel een andere standplaats scannen als u 

toch niets met de momenteel geselecteerde standplaats 

wilt doen. 

e. < Hoofdmenu: u wilt toch niets doen met deze 
standplaats en stoppen met uitpakken. Klik dan op < 
Hoofdmenu boven in het scherm. 

4. Als u in de vorige stap voor Object of Verpakking koos, scan dan 
nu de barcode van het object of de kleinere verpakking. Als u on-

line werkt, worden enkele gegevens van het item getoond.  
 

   
 

Afgezien van de optie om terug te gaan naar het vorige scherm, 
als u het gescande item toch niet wilt uitpakken, kunt u nu de vol-
gende acties ondernemen: 
 
a. Pak uit: om te bevestigen dat u de huidige (om)verpakking 

wilt loskoppelen van het geselecteerde item, en het item de 
nieuwe standplaats wilt geven, klikt u op Pak uit. Na een mo-
ment is de registratie voltooid en u krijgt de melding dat het 
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betreffende item uit de verpakking is uitgepakt. U kunt even-

tueel direct een volgend item van hetzelfde type (verpakking / 

object) scannen en ook naar de nieuwe standplaats uitpakken 
door na het scannen weer op Pak uit te klikken, enzovoorts.  
Merk op dat alleen de relatie tussen de huidige (om)verpak-
king en het betreffende item daarin verbroken is: als het item 
zelf ook weer een verpakking is, dan blijft de koppeling tussen 
die kleinere verpakking en zijn inhoud in stand. 

De gegevens van de vorige verpakking zijn nu overgeheveld 
naar de standplaatshistorie van het uitgepakte item. 

b. Wis: klik op Wis om het item dat wordt getoond niet uit de 
verpakking te pakken en een ander item te kiezen. U kunt dan 

opnieuw een onverpakt object scannen als u zojuist ook een 
bloot object scande, of opnieuw een kleiner verpakt object 
scannen als u zojuist ook een kleiner verpakt object scande. 

c. Aantekeningen: als u opmerkingen met betrekking tot het 
uitpakken wilt opgeven, klik dan op het pictogram Aantekenin-
gen.  
 

 
 

U kunt die gegevens dan in een nieuw scherm invoeren. Dat 
scherm is voor onverpakte objecten en kleiner verpakte objec-

ten gelijk: u hebt standaard de beschikking over zeven op-
merkingvelden. De eerste drie velden gaan over de nieuwe 
standplaats, en deze gegevens zullen in het itemrecord wor-
den opgeslagen bij de nieuwe huidige standplaats. De laatste 
vier velden daarentegen, gaan over de handeling van het uit-
pakken (een soort “verplaatsing”), en deze gegevens zullen in 

het itemrecord worden opgeslagen bij de vorige standplaats in 
de standplaatshistorie. 
Klik op OK om de ingevoerde gegevens te bewaren of klik op 

Wis om de ingevoerde gegevens niet te bewaren; klik op < als 
u niet automatisch naar het vorige scherm terugkeert. Overi-
gens worden bewaarde aantekeningen pas opslagen in het 
itemrecord wanneer u het uitpakken daadwerkelijk uitvoert 

door op Pak uit te klikken. Ga verder met stap 6.  

5. Als u in stap 3 voor Alles koos, dan moet u nu de barcode scannen 
van de (om)verpakking waaruit u alle items wilt uitpakken. Als u 
online werkt, dan worden enkele gegevens van de verpakking op-
gehaald. Klik eventueel op het pictogram  om de daadwerkelijke 
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lijst met kleinere verpakkingen en/of objecten in de huidige 

(om)verpakking te tonen. 

 

   
 
Afgezien van de optie om terug te gaan naar het vorige scherm, 
als u toch niet alles wilt uitpakken uit de gescande omverpakking, 
kunt u nu de volgende acties ondernemen: 
 
a. Pak uit: om te bevestigen dat u de huidige (om)verpakking 

wilt loskoppelen van alle items daarin, en die items allemaal 
de nieuwe standplaats wilt geven, klikt u op Pak uit. Na een 
moment is de registratie voltooid en krijgt u de melding dat de 
items uitgepakt zijn. U kunt eventueel direct een volgende 
omverpakking scannen en alle items erin naar de nieuwe 

standplaats uitpakken door na het scannen weer op Pak uit te 
klikken, enzovoorts.  

Merk op dat alleen de relaties tussen de huidige (om)verpak-
king en alle items daarin is verbroken: als items zelf ook weer 
verpakkingen zijn, dan blijven vooralsnog de koppelingen 
tussen die kleinere verpakkingen en hun inhoud in stand. 
De gegevens van de vorige (om)verpakking zijn nu overgehe-
veld naar de standplaatshistorie van de uitgepakte items. 
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b. Wis: klik op Wis om de omverpakking die wordt getoond niet 

uit te pakken en een andere omverpakking te kiezen. 

6. Klik één of twee keer op < boven in het scherm als u klaar bent 
met de geselecteerde standplaats. U keert terug naar het Hoofd-
menu. 

2.7. Missies 

Kies de Missions optie (alleen beschikbaar in Axiell Move Premium) om 
nieuwe missies te downloaden of om met eerder gedownloade missies 
(verder) te werken. Of kies Last mission om direct verder te gaan 

waar u de laatste keer was gebleven. 

 

1. Kies de Missions optie om het gelijknamige scherm te openen.  
 

 
 
U krijgt twee lijsten met missies te zien: de missies die u nog kunt 
downloaden en de al gedownloade missies. Een missie moet op uw 
apparaat zijn gedownload voordat u ermee kunt werken. Eenmaal 
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gedownload zal de missie door u moeten worden verwerkt en an-

dere medewerkers kunnen deze zelfde missie niet meer downloa-

den. Missies kunnen van tevoren aan u zijn toegewezen of ze 
kunnen aan niemand in het bijzonder zijn toegewezen. 

2. Klik op een reeds gedownloade missie om ermee te werken: als u 
er al eerder mee werkte dan gaat u automatisch verder waar u 
gebleven was. Of klik op een gedownloade missie om het werk te 
aanvaarden: u moet het downloaden wel nog bevestigen. 

 

 

3. De gedownloade missie is nu zichtbaar in the lijst Downloaded 
missions en is klaar om verwerkt te worden. 

 

 

4. Klik erop om de missie-items te zien waaruit de missie bestaat: de 

taken die moeten worden uitgevoerd. In dit voorbeeld zijn er drie 
taken die allemaal een verplaatsing van een bepaald object van de 
ene naar een andere standplaats behelzen. 
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5. Begin met uitvoeren van de daadwerkelijke taken door één van de 
te verplaatsen objecten of verpakkingen op de gebruikelijke 

manier te scannen. 
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U moet de verplaatsing nog bevestigen.  

6. De verplaatsing zal worden geregistreerd in de database en het 
voltooide missie-item zal nu onder Completed actions komen te 
staan. Ga nu verder met de andere Actions to do of stel die uit tot 
een andere keer, totdat de gehele missie voltooid is. 
 

 

2.8. Offline-transacties synchroniseren 

Als u offline hebt gewerkt, dan zijn uw transacties tijdelijk op de iPho-
ne opgeslagen in een transactielogbestand. Als u tijdens uw huidige 

sessie niet meer online komt om uw offline transacties te synchronise-
ren, dan ziet u de volgende keer dat u Axiell Move start mogelijk een 
kleine ronde badge met een nummer bevestigd aan het Axiell Move-
pictogram: deze (optionele) badge geeft aan dat offline transacties die 
uw aandacht nodig hebben op de iPhone zijn opgeslagen, terwijl het 
nummer het aantal bewaarde offline transacties aangeeft. 
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Wanneer u weer online bent, kunt u alle transacties uit dit bestand 

ineens in de database laten verwerken. Bij het inloggen kunt u aan 

het bolletje rechtsboven in het scherm zien of u wel of niet toegang 
tot de Axiell service hebt: als het bolletje groen is, dan hebt u toegang 
tot de Axiell service; als het rood is dan hebt u geen toegang en ver-
valt het progamma automatisch in offline-modus. Geen toegang kan 
een gevolg zijn van het ontbreken van de draadloze netwerkverbin-
ding of van het niet (correct) werken van de Axiell service. 

Via de Sync-optie rechtsonder in het Hoofdmenu opent u het venster 
Synchronisatie waarin u opgeslagen transacties alsnog in de database 
kunt verwerken. De optie is altijd actief zodat u eventueel gelogde 
transacties kunt controleren.  

 

 

U hebt dan de volgende mogelijkheden: 

• Direct synchroniseren – Klik op het pictogram linksonder in het 

scherm om direct te synchroniseren. 
 

 
 
Afhankelijk van het aantal transacties kan de verwerking even 
duren. Zodra synchronisatie afgerond is, worden de opgeslagen 
transacties verwijderd. Het aantal verwerkte transacties en het 
aantal fouten wordt ook vermeld. De aard van eventueel 
opgetreden fouten wordt ook weergegeven. Klik op Hoofdmenu 

om verder te gaan met de normale werkzaamheden. 
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• Synchroniseren uitstellen – Als u om wat voor reden dan ook 
nu toch niet wilt synchroniseren, klikt u op Hoofdmenu om verder 
te gaan met uw normale werkzaamheden. Klik op elk gewenst 
moment in het Hoofdmenu op de Sync–optie om het transactielog 
alsnog in de database te laten verwerken.  

• Offline gemaakte transacties verwijderen – Als u alle op deze 
iPhone offline gemaakte wijzigingen definitief wilt verwijderen, bij-

voorbeeld omdat u Axiell Move offline getest hebt en geen wijzi-
gingen in de database wilt doorvoeren, klik dan op het afvalem-
mertje in het scherm Synchronisatie. Klik vervolgens op OK om al-
le offline gemaakte transacties te verwijderen, of klik op Sluit om 

ze toch te bewaren. In het laatste geval beslist u dan later of u die 
gegevens alsnog wilt synchroniseren of verwijderen. 
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Na synchronisatie wordt het transactielogbestand altijd weggegooid, 

ook als er tijdens de synchronisatie fouten zijn opgetreden. 

◼ Verouderde transacties synchroniseren 

Het is goed mogelijk dat u transacties synchroniseert die geheel of 
gedeeltelijk verouderd zijn. Dat gebeurt bijvoorbeeld als er na uw 
offline transacties, door andere gebruikers met andere iPhones al 
nieuwere transacties in de database zijn geregistreerd. Dat is echter 

geen probleem. De Axiell Move-server houdt bij het synchroniseren 
van offline transacties namelijk rekening met de datum en tijd waarop 
die transacties plaatsvonden. Als een te synchroniseren transactie 
eerder heeft plaatsgevonden dan de laatst geregistreerde in de data-
base, dan komt de oudere transactie simpelweg in de standplaatsge-

schiedenis op de juiste plek te staan.  

Stel u registreert offline dat u een object van zaal B naar zaal C brengt 
en u synchroniseert uw gegevens nog niet. Een dag later bedenkt u 
dat het eigenlijk zaal D had moeten zijn. U bent nu online en regi-
streert zaal D als de nieuwe huidige standplaats voor het object. In de 
database wordt zaal B daarbij naar de standplaatshistorie van het 
object verplaatst. U synchroniseert hierna alsnog uw eerdere offline 
transactie. De Axiell Move-server ziet dat de verplaatsing naar zaal C 

eerder plaatsvond dan die naar zaal D en zal zaal D daarom als huidi-
ge standplaats intact houden en de oudere verplaatsing naar zaal C 
chronologisch op de juiste plek in de standplaatsgeschiedenis van het 
object registreren. 

Het spreekt niettemin voor zich dat het aan te bevelen is om zoveel 
mogelijk online te werken en eventuele offline transactielogbestanden 
altijd zo snel mogelijk te synchroniseren, zeker als meerdere mede-

werkers met Axiell Move werken. Want alle transacties die offline zijn 
gedaan en nog niet zijn gesynchroniseerd, kunnen immers onbekend 
zijn bij de andere medewerkers. Het kan bijvoorbeeld verwarring op-
leveren als objecten niet op de momenteel geregistreerde plek te vin-
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den zijn doordat de laatste verplaatsing nog niet in de database gere-

gistreerd is.   

◼ Synchronisatiefouten herstellen 

Tijdens het offline werken worden alle transacties in principe goedge-
keurd want Axiell Move heeft geen toegang tot de database en kan 
transacties dus toch niet controleren. Dat betekent dat onjuiste trans-

acties offline niet opgemerkt worden: als u bijvoorbeeld een verpak-
king scant in plaats van een object of u stopt per ongeluk een stand-
plaats in een object, dan wordt dat offline niet opgemerkt. 

Bij online synchronisatie worden alle controles echter alsnog uitge-
voerd. Eventuele fouten in de transacties of bij de synchronisatie van 

op zich correcte transacties (bijvoorbeeld wanneer een bij te werken 
record al in bewerkingsmodus staat) worden op de server in het 

tekstbestand admove.log in de submap \Logs onder \AdmoveServer 
geregistreerd*, vergezeld van datum en tijd. Daarbij worden de gege-
vens van de mislukte transactie zelf ook opgenomen. Als de iPhone bij 
synchronisatie fouten meldt, dan moet u dus altijd het logbestand op 
de server openen om te zien wat er precies fout is gegaan. Met behulp 
van die informatie kunt u het probleem als het goed is reconstrueren 

en herstellen. Herstellen kan betekenen dat u de correcte transactie 
met behulp van Axiell Move alsnog uitvoert, of dat u in object-, stand-
plaats- of verpakkingsrecords handmatig wijzigingen doorvoert. Er kan 
verder geen algemene handelswijze voor het corrigeren van fouten 

worden gegeven. 

* Merk op dat de naam en locatie van het logbestand tijdens de setup 
van de Axiell Move-server zijn bepaald en dus anders kunnen zijn. 
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3. Installatie 

3.1. De Axiell Service (op de server) installeren 

1. Bij voorkeur hebt u de beschikking over een draadloos netwerk 
(Wi-Fi) met een goede dekking op de plaatsen waar u met Axiell 
Move wilt werken, en de server die uw wijzigingen in de database 

verwerkt moet uiteraard ook bereikbaar zijn, maar om veiligheids-
redenen alleen binnen het lokale bedrijfsnetwerk. Zonder lokaal 
Wi-Fi-bereik kan de iPhone-gebruiker dan alleen met een VPN-
verbinding via 3G/4G of extern Wi-Fi netwerk verbinding maken 

met de server. U kunt echter ook offline werken.  

2. Op een server moet u een Adlib Museum-systeem (ten minste 

modelversie 4.4 of een maatwerkversie) geïnstalleerd hebben dat 
draait op een Adlib SQL Server database. Axiell Move Premium 
vereist verder dat Missies en Missie-items gegevensbronnen aan 
de modelapplicatie zijn toegevoegd (zie hoofdstuk 3.3), zodat ma-
nagers missies en de bijbehorende taken kunnen specificeren. Zie 
de Installatiegids Museum, Bibliotheek en Archief voor meer in-
formatie over het installeren van de Adlib-applicatie en het instel-

len van de SQL-database voor benadering door die applicatie op 
werkstations. 

Houdt er bij het instellen van de gebruiksauthenticatie door SQL 
Server of Active Directory rekening mee dat de database benaderd 
moet kunnen worden door zowel gebruikers van de Museum-
applicatie op werkstations, als door gebruikers van Axiell Move op 
iPhones. Voor het tweede geval moet u weten dat de SQL Server 

door middel van een webservice (speciaal voor Axiell Move) via 
een algemene IIS-gebruikersaccount* wordt benaderd. (Die ge-
bruikersaccount moet onderdeel zijn van de IIS_IUSRS-groep voor 
toegang tot IIS zelf.) In principe hoeft die IIS-gebruiker alleen te 
kunnen lezen en schrijven in de database, en in dat opzicht zou 
het ’t veiligst zijn om aan de gelijknamige SQL Server database 
user alleen de db_datareader en db_datawriter Database role 

memberships toe te wijzen. Maar er zijn binnen uw organisatie 

ook medewerkers die via Adlib Designer wijzigingen in de databa-
se-structuur moeten kunnen doorvoeren. Designer gebruikt dan, 
afhankelijk van of u SQL Server-authenticatie of Windows-
authenticatie gebruikt, de algemene IIS-gebruikersnaam of de 
persoonlijke-/AD-groepsnaam van de gebruiker voor toegang tot 
de database. In beide gevallen is het zeer belangrijk dat die ge-
bruiker de db_owner Database role membership heeft: als dat niet 

http://www.adlibsoft.nl/support/handleidingen/installatiegidsen/installatie-van-adlib-museum-bibliotheek-en-archief
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zo is en de gebruiker maakt bijvoorbeeld een nieuwe index aan, 

dan krijgt de tabelnaam niet het vereiste dbo. voorvoegsel. De 

keuze is dus of u voor SQL Server-authenticatie kiest en de alge-
mene IIS-gebruiker de db_owner-rol toekent (met een eventueel 

veiligsheidsrisico) dan wel Windows-authenticatie gebruikt (waar-
mee de algemene IIS-gebruiker alleen maar lees- en schrijfrech-
ten hoeft te krijgen) en specifieke individuele gebruikers de 
db_owner-rol geeft om er vervolgens zeer nauw op toe te zien dat 

alleen zij (om het eerder genoemde probleem te voorkomen) via 
Adlib Designer aanpassingen aan de database-structuur kunnen 
maken.  

* Zie het hoofdstuk User authentication in de installatiegids voor 

wwwopac (http://www.adlibsoft.nl/support/handleidingen/ 
installatiegidsen/installatie-van-wwwopac) voor meer informatie 
over de algemene IIS-account. 

3. In stap 4 moet u een Axiell Move-server installeren die de com-
municatie tussen de Axiell-software op de iPhone en de Adlib SQL-
database afhandelt. Deze service moet bij voorkeur in een eigen 

application pool (toepassingsgroep) draaien. (Een application pool 
is een soort afgeschermde omgeving voor services.) Maak nu de 
betreffende .NET 4.0 application pool (onder Application pools in 
IIS) aan. Kies een toepasselijke naam. (Merk op dat ‘Admove’ een 
andere naam voor ‘Axiell Move’ is.) 

 

 
 

http://www.adlibsoft.nl/support/handleidingen/installatiegidsen/installatie-van-wwwopac
http://www.adlibsoft.nl/support/handleidingen/installatiegidsen/installatie-van-wwwopac
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Open daarna de Advanced settings van de nieuwe application pool 

en vul achter Identity de algemene IIS-accountnaam in. 

Zie de installatiegids voor wwwopac (klik op de link in de 
voorgaande stap) voor meer informatie over IIS. 

4. U hebt een aantal bestanden en mappen beschikbaar gekregen 
voor de installatie. Plaats deze items in een map op de server en 
geef die map een geschikte naam. U moet zelf nog een lege map 
\Logs aanmaken op hetzelfde niveau als \App_Data en \bin (zie de 

schermafbeelding hieronder). 
 

 

5. In IIS moet u ten minste één zogenaamde application aanmaken 

om uw Axiell Move-server te beveiligen en om een internetadres 
te creëren. Voeg in IIS onder de website waarin u uw Axiell Move-
server wilt huisvesten een AxiellMoveServer (of vergelijkbaar 
benoemde) application toe: de naam zal onderdeel worden van de 
URL naar de Move-server, dus kies een geschikte naam. Selecteer 
voor deze application verder de application pool die u er eerder 
voor hebt gemaakt en kies ook het pad naar de fysieke map op uw 

systeem die de Axiell Move-bestanden en submappen bevat (de 
hoofdmap die onder andere web.config bevat). 
Zie hoofdstuk 2.1 in de WWWOPAC installation guide voor gede-
tailleerde informatie over het aanmaken van een application. 

6. Medewerkers die de iPhone gebruiken, moeten ook voldoende 
rechten hebben (zie ook stap 7) op de fysieke map en/of share 
waar de Axiell Move-server is geïnstalleerd (ten minste 

leesrechten). Als dat al het geval is dan kunt u verdergaan met 
stap 7. Als dat niet geval is (bijvoorbeeld wanneer normale 
netwerkgebruikers uit veiligheidsoverwegingen de toegang tot 
zoveel mogelijk mappen is ontzegd) dan kunt u ofwel al die 
gebruikers via Windows Verkenner de benodigde (NTFS) rechten 
op die map geven, of u geeft voor de application een referentie 
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voor het fysieke pad op, waarmee de fysieke map dan benaderd 

wordt in plaats van met individuele gebruikersaccounts. Rechtsklik 

in IIS op de application-naam en kies in het snelmenu Toepassing 
beheren > Geavanceerde instellingen. Zet de cursor in het vak 
achter Referenties voor fysiek pad en klik op de knop met het 
beletselteken (…) rechts. Markeer in het venster Verbinden als de 
optie Specifieke gebruiker, klik op de knop Instellen en geef dan 
de algemene IIS-accountnaam in en het wachtwoord op.  

Waarschijnlijk heeft deze account wel al de benodigde rechten op 
de fysieke map, zeker als die op op dezelfde server staat als de 
IIS-account; als de fysieke map wel op een andere share of server 
staat, dan moet u de algemene IIS-account aldaar misschien wel 
nog voldoende rechten geven. 

7. De application pool identity (de algemene IIS-account) waaronder 
uw application draait moet u via Windows verkenner schrijfrechten 

geven op het configuratiebestand AdmoveServerSetup.xml in de 
submap \App_data onder de \Axiell Move server-map op de 
server: de schrijfrechten zijn benodigd ondanks dat er niets in dit 
bestand gewijzigd wordt door de Axiell Move-server, anders volgt 
er een foutmelding (exception). Verder moet u voor de algemene 
IIS-account ook schrijfrechten op de gehele \Logs-submap geven 
zodat de logbestanden door de server kunnen worden bijgewerkt. 

U wijzigt de rechten op een map of bestand door erop te 
rechtsklikken, vanuit het snelmenu de Eigenschappen te openen 

en op het tabblad Beveiliging de rechten (Wijzigen, Lezen & 
uitvoeren, Lezen en Schrijven) voor de betreffende gebruikers-
account toe te voegen.  

8. Als laatste moet u het AdmoveServerSetup.xml configuratie-

bestand in de submap \App_data op de server nog aan uw eigen 
situatie aanpassen. U kunt het bestand in een eenvoudig 
tekstverwerkingsprogramma zoals Windows Kladblok of Wordpad 
bewerken. In dit configuratiebestand moet u in ieder geval de 
verschillend pad-opties aanpassen zodat de Adlib-submappen 
\data en \images door de server gevonden kunnen worden. Verder 
moet u wellicht controleren of alle genoemde veldnamen en 

veldtags met de definities in uw Adlib datadictionary (de .inf  
databasestructuurbestanden) overeenkomen, maar als Axiell ALM 
Netherlands uw 4.4/4.5 modelapplicatie of klantspecifieke 
applicatie voor Axiell Move heeft gemaakt, dan zou die controle 
overbodig moeten zijn. Een voorbeeld van dit configuratiebestand 
en een verklaring van de beschikbare instellingen vindt u in de 
paragraaf hieronder. 
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3.1.1 AdmoveServerSetup.xml 

Hieronder een voorbeeld van het AdmoveServerSetup.xml servercon-
figuratiebestand (versie 4.0): 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<AdmoveSetup xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

 

  <DefaultLanguage>en-GB</DefaultLanguage> 

  <Logging> 

    <Enabled>true</Enabled> 

    <LogFileName>Logs\admove.log</LogFileName> 

  </Logging> 

 

  <AuthenticationConfiguration> 

    <type>Database</type> 

    <databasePath>\\ourserver\Adlib SQL\data</databasePath> 

    <database>borrower</database> 

    <userIdField>borrower_name</userIdField> 

    <passwordField>borrower_number</passwordField> 

  </AuthenticationConfiguration> 

 

  <DatabaseConfiguration database="photo"> 

    <databasePath>\\ourserver\Adlib SQL\data</databasePath> 

    <database>photo</database> 

  </DatabaseConfiguration>   

 

  <ImageServerConfiguration name="admoveImages"> 

    <serverType>FileSystem</serverType> 

    <path>\\ourserver\Adlib SQL\images</path> 

    <cachePath>C:\TEMP\cache</cachePath> 

    <folderMappingList> 

      <!-- Museum branch 1: --> 

      <folderMapping> 

        <lowerLimit>1</lowerLimit> 

        <upperLimit>200000000</upperLimit> 

        <folder>\\ourserver\Adlib SQL\images\m1</folder> 

        <mediaLowerLimit>1</mediaLowerLimit> 

        <mediaUpperLimit>200000000</mediaUpperLimit> 

      </folderMapping> 

      <!-- Museum branch 2: --> 

      <folderMapping> 

        <lowerLimit>200000001</lowerLimit> 

        <upperLimit>400000000</upperLimit> 

        <folder>\\ourserver\Adlib SQL\images\m2</folder> 

        <mediaLowerLimit>200000001</mediaLowerLimit> 

        <mediaUpperLimit>400000000</mediaUpperLimit> 

      </folderMapping> 

      <!-- Museum branch 3: --> 

      <folderMapping> 

        <lowerLimit>400000001</lowerLimit> 

        <upperLimit>600000000</upperLimit> 

        <folder>\\ourserver\Adlib SQL\images\m2</folder> 
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        <mediaLowerLimit>400000001</mediaLowerLimit> 

        <mediaUpperLimit>600000000</mediaUpperLimit> 

      </folderMapping> 

    </folderMappingList> 

    <ImagePlugin type="Adlib.Imaging.Plugin.ImagePlugin, 

     AdlibImagePlugin"> 

      <database>photo</database> 

      <referenceField>priref</referenceField> 

      <profileField>item.profile</profileField> 

      <umidField>item.umid</umidField> 

      <profileValue>7</profileValue> 

      <wsAddress>http://www.ourmuseum.com/</wsAddress> 

      <profiles>     

        <profile id="7">image</profile> 

      </profiles> 

    </ImagePlugin> 

  </ImageServerConfiguration> 

 

  <Object> 

    <Path>\\ourserver\Adlib SQL\data\collect</Path> 

    <StorageAdapl>..\adapls\mystoradapl</StorageAdapl> 

    <Priref name="priref" property="Priref" tag="%0"> </Priref> 

    <IdField>object_number</IdField> 

    <ImageField>reproduction.reference</ImageField> 

    <Details> 

      <Field name="object_number"> 

        <Label lang="en-GB">Id</Label> 

        <Label lang="nl-NL">Id</Label> 

      </Field> 

      <Field name="title"> 

        <Label lang="en-GB">Title</Label> 

        <Label lang="nl-NL">Titel</Label> 

      </Field> 

      <Field name="creator"> 

        <Label lang="en-GB">Creator</Label> 

        <Label lang="nl-NL">Vervaardiger</Label> 

      </Field> 

      <Field name="current_location"> 

        <Label lang="en-GB">Location</Label> 

        <Label lang="nl-NL">Standplaats</Label> 

      </Field> 

    </Details> 

    <MovementNotes> 

      <Field name="current_location.suitability"> 

        <Label lang="en-GB">Location suitability</Label> 

        <Label lang="nl-NL">Geschiktheid standplaats</Label> 

      </Field> 

      <Field name="current_location.authoriser"> 

        <Label lang="en-GB">Location authoriser</Label> 

        <Label lang="nl-NL">Autorisator standplaats</Label> 

      </Field> 

      <Field name="current_location.notes"> 

        <Label lang="en-GB">Location notes</Label> 

        <Label lang="nl-NL">Bijzonderheden standplaats</Label> 
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      </Field> 

      <!-- the next 4 fields are written to the history  --> 

      <Field name="movement.method"> 

        <Label lang="en-GB">Movement method</Label> 

        <Label lang="nl-NL">Methode verplaatsing</Label> 

      </Field> 

      <Field name="movement.reference"> 

        <Label lang="en-GB">Movement reference no.</Label> 

        <Label lang="nl-NL">Referentienr. verplaatsing</Label> 

      </Field> 

      <Field name="movement.contact"> 

        <Label lang="en-GB">Movement contact</Label> 

        <Label lang="nl-NL">Contactpersoon verplaatsing</Label> 

      </Field> 

      <Field name="movement.notes"> 

        <Label lang="en-GB">Movement notes</Label> 

        <Label lang="nl-NL">Bijzonderheden verplaatsing</Label> 

      </Field> 

    </MovementNotes> 

    <CurrentLocation> 

      <Field name="current_location" property="Id" tag="2A"> 

        <Label lang="en-GB">Current location</Label> 

      </Field> 

      <Field name="current_location.date" property="Date" tag="2C"> 

        <Label lang="en-GB">Date</Label> 

      </Field> 

      <Field name="current_location.time" property="Time" tag="2G"> 

        <Label lang="en-GB">Time</Label> 

      </Field> 

      <Field name="current_location.executor" property="User"  

       tag="2R"> 

        <Label lang="en-GB">Executor</Label> 

      </Field> 

    </CurrentLocation> 

    <CurrentLocationCopyFields> 

      <Field name="current_location.suitability" property= 

       "Suitability" tag="2E"> 

        <Label lang="en-GB">Suitability</Label> 

      </Field> 

      <Field name="current_location.authoriser" property= 

       "Authorizer" tag="2F"> 

        <Label lang="en-GB">Authorizer</Label> 

      </Field> 

      <Field name="current_location.notes" property= 

       "HistoryNotes" tag="2D"> 

        <Label lang="en-GB">Notes</Label> 

      </Field> 

    </CurrentLocationCopyFields> 

    <LocationHistory> 

      <Field name="location.history" property="Id" tag="ST"> 

        <Label lang="en-GB">Location</Label> 

      </Field> 

      <Field name="location.history.date.start" property= 

       "Date" tag="SS"> 
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        <Label lang="en-GB">Start date</Label> 

      </Field> 

      <Field name="location.history.time" property= 

       "Time" tag="SH"> 

        <Label lang="en-GB">Start time</Label> 

      </Field> 

      <Field name="location.history.date.end" property= 

       "EndDate" tag="SE"> 

        <Label lang="en-GB">Removal date</Label> 

      </Field> 

      <Field name="location.history.removal_time" property= 

       "EndTime" tag="Sh"> 

        <Label lang="en-GB">Removal time</Label> 

      </Field> 

      <Field name="location.history.executor" property= 

       "User" tag="2V"> 

        <Label lang="en-GB">Executor</Label> 

      </Field> 

    </LocationHistory> 

    <LocationHistoryCopyFields> 

      <Field name="location.history.suitability" property= 

       "Suitability" tag="S3"> 

        <Label lang="en-GB">Suitability</Label> 

      </Field> 

      <Field name="location.history.authoriser" property= 

       "Authorizer" tag="SP"> 

        <Label lang="en-GB">Authorizer</Label> 

      </Field> 

      <Field name="location.history.notes" property= 

       "HistoryNotes" tag="LM"> 

        <Label lang="en-GB">Notes</Label> 

      </Field> 

    </LocationHistoryCopyFields>   

</Object> 

 

  <Package> 

    <Path>\\ourserver\Adlib SQL\data\location</Path> 

    <Priref name="record_number" property="Priref" tag="%0"> 

    </Priref> 

    <IdField>barcode</IdField> 

    <SearchLinkField>name</SearchLinkField> 

    <ItemTypeField>package_location</ItemTypeField> 

    <ImageField>image</ImageField> 

    <Details> 

      <Field name="barcode"> 

        <Label lang="en-GB">Id</Label> 

        <Label lang="nl-NL">Id</Label> 

      </Field> 

      <Field name="package_location"> 

        <Label lang="en-GB">Item type</Label> 

        <Label lang="nl-NL">Soort item</Label> 

      </Field> 

      <Field name="name"> 

        <Label lang="en-GB">Name</Label> 
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        <Label lang="nl-NL">Naam</Label> 

      </Field> 

      <Field name="description"> 

        <Label lang="en-GB">Description</Label> 

        <Label lang="nl-NL">Beschrijving</Label> 

      </Field> 

      <Field name="package_type"> 

        <Label lang="en-GB">Package type</Label> 

        <Label lang="nl-NL">Soort verpakking</Label> 

      </Field> 

      <Field name="current_location_package"> 

        <Label lang="en-GB">Location</Label> 

        <Label lang="nl-NL">Standplaats</Label> 

      </Field> 

      <Field name="purchase_date"> 

        <Label lang="en-GB">Purchase date</Label> 

        <Label lang="nl-NL">Aankoopdatum</Label> 

      </Field> 

    </Details> 

    <MovementNotes> 

      <Field name="current_location_package.notes"> 

        <Label lang="en-GB">Location notes</Label> 

        <Label lang="nl-NL">Bijzonderheden standplaats</Label> 

      </Field> 

    </MovementNotes> 

    <CurrentLocation> 

      <Field name="current_location_package" property= 

       "Id" tag="2Q"> 

        <Label lang="en-GB">Current location</Label> 

      </Field> 

      <Field name="current_location_package.date" property= 

       "Date" tag="2C"> 

        <Label lang="en-GB">Date</Label> 

      </Field> 

      <Field name="current_location_package.time" property= 

       "Time" tag="2G"> 

        <Label lang="en-GB">Time</Label> 

      </Field> 

      <Field name="current_location_package.executor" property= 

       "User" tag="2R"> 

        <Label lang="en-GB">Executor</Label> 

      </Field> 

    </CurrentLocation> 

    <CurrentLocationCopyFields> 

      <Field name="current_location_package.notes" property= 

       "HistoryNotes" tag="2D"> 

        <Label lang="en-GB">Notes</Label> 

      </Field> 

    </CurrentLocationCopyFields> 

    <LocationHistory> 

      <Field name="location_history.location_package" property= 

       "Id" tag="2U"> 

        <Label lang="en-GB">Location</Label> 

      </Field> 
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      <Field name="location_history.date.start" property= 

       "Date" tag="SS"> 

        <Label lang="en-GB">Start date</Label> 

      </Field> 

      <Field name="location_history.time" property= 

       "Time" tag="SH"> 

        <Label lang="en-GB">Start time</Label> 

      </Field> 

      <Field name="location_history.date.end" property= 

       "EndDate" tag="SE"> 

        <Label lang="en-GB">Removal date</Label> 

      </Field> 

      <Field name="location_history.removal_time" property= 

       "EndTime" tag="Sh"> 

        <Label lang="en-GB">Removal time</Label> 

      </Field> 

      <Field name="location_history.executor" property= 

       "User" tag="2V"> 

        <Label lang="en-GB">Executor</Label> 

      </Field> 

    </LocationHistory> 

    <LocationHistoryCopyFields> 

      <Field name="location_history.notes" property= 

       "HistoryNotes" tag="LM"> 

        <Label lang="en-GB">Notes</Label> 

      </Field> 

    </LocationHistoryCopyFields> 

  </Package> 

 

  <Location> 

    <Path>\\ourserver\Adlib SQL\data\location</Path> 

    <Priref name="record_number" property="Priref" tag="%0"> 

    </Priref> 

    <IdField>barcode</IdField> 

    <SearchLinkField>name</SearchLinkField> 

    <ItemTypeField>package_location</ItemTypeField> 

    <ImageField/> 

    <Details> 

      <Field name="barcode"> 

        <Label lang="en-GB">Location</Label> 

        <Label lang="nl-NL">Standplaats</Label> 

      </Field> 

      <Field name="package_location"> 

        <Label lang="en-GB">Item type</Label> 

        <Label lang="nl-NL">Soort item</Label> 

      </Field> 

      <Field name="description"> 

        <Label lang="en-GB">Description</Label> 

        <Label lang="nl-NL">Beschrijving</Label> 

      </Field> 

      <Field name="address"> 

        <Label lang="en-GB">Address</Label> 

        <Label lang="nl-NL">Adres</Label> 

      </Field> 
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      <Field name="address.postal_code"> 

        <Label lang="en-GB">Postal code</Label> 

        <Label lang="nl-NL">Postcode</Label> 

      </Field> 

      <Field name="address.place"> 

        <Label lang="en-GB">Place</Label> 

        <Label lang="nl-NL">Plaats</Label> 

      </Field> 

      <Field name="address.country"> 

        <Label lang="en-GB">Country</Label> 

        <Label lang="nl-NL">Land</Label> 

      </Field> 

    </Details> 

  </Location> 

 

  <Missions> 

    <Path>C:\ourmuseum\adlib\data+mission</Path> 

    <!-- fields used in the mission database --> 

    <UserField>user</UserField> 

    <DescriptionField>de</DescriptionField> 

    <DueDateField>du</DueDateField> 

    <DueTimeField>tu</DueTimeField> 

    <DeviceNameField>dn</DeviceNameField> 

    <LoadedByUserField>lu</LoadedByUserField> 

    <LoadedOnDeviceDateField>ld</LoadedOnDeviceDateField> 

    <LoadedOnDeviceTimeField>lt</LoadedOnDeviceTimeField> 

    <StatusChangedDateField>sd</StatusChangedDateField> 

    <StatusChangedTimeField>sh</StatusChangedTimeField> 

    <StatusField>ms</StatusField>--> 

    <NotesField>notes</NotesField> 

  </Missions> 

 

  <MissionActions> 

    <Path>C:\ourmuseum\adlib\data+request</Path> 

    <MissionIdField>mission_id</MissionIdField> 

    <ActionTypeField>action_type</ActionTypeField> 

    <ActionStatusField>request.status</ActionStatusField>     

    <SourceItemField>object_number</SourceItemField> 

    <SourcePackageField>package_source.id</SourcePackageField> 

    <DestinationLocationField>location_destination.id 

     </DestinationLocationField> 

    <DestinationPackageField>package_destination.id 

     </DestinationPackageField>   

    <StatusChangedDateField>status_change.date 

     </StatusChangedDateField> 

    <StatusChangedTimeField>status_change.time 

     </StatusChangedTimeField> 

    <NotesField>request.details</NotesField> 

  </MissionActions> 

 

  <AdmoveUISettings> 

    <AllowUnpackAll>true</AllowUnpackAll> 

    <ConfirmAll>true</ConfirmAll> 

    <EnableMissions>true</EnableMissions> 
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    <ShowPurposes>false</ShowPurposes> 

    <ClearInfo>true</ClearInfo> 

  </AdmoveUISettings> 

</AdmoveSetup> 

 

Het verschil met versie 3.0 van dit bestand zit in de instellingen <Mis-

sions>, <MissionActions> en <EnableMissions>. 

◼ Settings 

De hoofdsecties in dit XML-bestand zijn:  

• DefaultLanguage 

• Logging 

• AuthenticationConfiguration 

• DatabaseConfiguration 

• ImageServerConfiguration 

• Object 

• Package 

• Location 

• Purpose 

• Missions 

• MissionActions 

• AdmoveUISettings 

 

De secties AuthenticationConfiguration en ImageServerConfigu-

ration zijn gebaseerd op hun tegenhangers in het adlibweb.xml con-

figuratiebestand voor de Adlib API, zoals beschreven op:  
http://api.adlibsoft.com/site/documentation/the-adlibweb-xml-file. 

 

DefaultLanguage 
 
  <DefaultLanguage>en-GB</DefaultLanguage> 

XML-node Verklaring 

DefaultLanguage de taal waarin Axiell Move interface-teksten moeten 
worden weergegeven als de gebruiker de iPhone naar 
een taal heeft geschakeld waarvoor geen vertalingen 
van interface-teksten beschikbaar zijn. Verderop in dit 
setup-bestand ziet u dat veldlabels standaard in vier 

talen beschikbaar zijn: Brits Engels (en-GB), Nederlands 

(nl-NL), Frans (fr-FR) en Duits (de-DE). In principe 

wordt de Axiell Move interface nu weergegeven in de 
huidige iPhone-taal (terwijl die taal in versie 2.0 in de 
app zelf moest worden ingesteld), maar dat kan stan-

http://api.adlibsoft.com/site/documentation/the-adlibweb-xml-file
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daard alleen als die iPhone-taal één van de genoemde 
vier talen is: zo niet, dan wordt de hier ingestelde stan-
daard taal gebruikt (die uiteraard ook één van de be-
schikbare vertalingen moet zijn).  
Merk op dat nieuwe vertalingen van interface-teksten 
altijd aan AdmoveServerSetup.xml en AdmoveTexts.xml 
kunnen worden toegevoegd. 

 

De Logging-sectie 

  <Logging> 

    <Enabled>true</Enabled> 

    <LogFileName>Logs\admove.log</LogFileName> 

  </Logging 

XML-node Verklaring 

Enabled schakelt het opslaan van foutrapportages in een logbe-
stand aan (true) of uit (false). Wanneer er bij uw werk 

met Axiell Move iets verkeerd gaat en er op het scherm 
een fout gemeld wordt, kan die foutmelding dus ook 
automatisch in een logbestand worden opgeslagen, voor 
latere controle. Het inschakelen van deze optie verdient 
aanbeveling. 
In versie 2.0 werd foutmeldingen altijd in het logbestand 

opgeslagen. 

LogFileName de door u gewenste naam van het logbestand waarin 
foutmeldingen moeten worden opgeslagen. U kunt de 
bestandsnaam vooraf laten gaan door een relatief pad 
(relatief aan de root Axiell Move-map). Het pad dat u 
hier opgeeft, moet wel al bestaan. 
In versie 2.0 heette dit logbestand standaard error-
Log.log. 

 

 

 
De AuthenticationConfiguration-sectie 

 
  <AuthenticationConfiguration>     

      <type>Database</type> 

      <databasePath>\\ourserver\Adlib SQL\data</databasePath> 

      <database>borrower</database> 

      <userIdField>borrower_name</userIdField> 

      <passwordField>borrower_number</passwordField> 

  </AuthenticationConfiguration> 
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XML-node Verklaring 

type de authenticatiemodus (het opslagtype voor authentica-
tiedetails voor toegang tot de clientsoftware), met als 
mogelijk waarden: Database of ActiveDirectory. 

Voor het Database-type kunnen de extra instellingen 

hieronder van toepassing zijn; voor ActiveDirectory 

zijn extra instellingen niet vereist omdat de configuratie 
uit Active Directory wordt gehaald.  
In het geval van ActiveDirectory moet door gebrui-

kers straks worden ingelogd met de naam van het lokale 
netwerkdomein gevolgd door een backslash en de eigen 
gebruikersnaam, bijvoorbeeld: onsmuseum\erik. Deze 

volledige naam zal ook in de beheergegevens van door 
Axiell Move bewerkte records komen te staan, als de 
naam van degene die een wijziging heeft uitgevoerd.  

databasePath het absolute (UNC) pad naar de map die de Adlib .inf–
bestanden bevat (databasestructuurbestanden). 

database de naam van de database die de authenticatiegegevens 
bevat. Deze naam komt van de bestandsnaam van het 
.inf-bestand voor de betreffende database (zonder de .inf-
extensie).  

userIdField de naam van het gebruikersnaamveld in de database (de 

Engelse veldnaam). 

passwordField de naam van het wachtwoordveld in de database (de 

Engelse veldnaam). 

groupsField (optioneel, niet in het voorbeeld en momenteel niet in 
gebruik door de client-software) de naam van een groe-
pen/rollenveld (indien aanwezig in de database) dat een 

of meer groepen of rollen kan bevatten waartoe een be-
paalde gebruiker behoort. Deze rollen zullen aan de client-
software op de iPhone worden geretourneerd, die deze 
informatie zou kunnen gebruiken om bepaalde functionali-
teit af te schermen. 

defaultGroups (optioneel, niet in voorbeeld en momenteel niet in gebruik 
door de client-software)  in de onderliggende group-

nodes: alle gebruikersgroepen of –rollen waartoe alle 
ingelogde gebruikers zullen behoren. Dit element kan 
worden gespecificeerd als er geen groepenveld in de da-
tabase bestaat. De rollen uit de group-nodes zullen aan 

de client-software op de iPhone worden geretourneerd, 
die deze informatie zou kunnen gebruiken om bepaalde 
functionaliteit af te schermen. 
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 /group (optioneel, niet in voorbeeld en niet in gebruik door de 
client-software) de naam van een standaard gebruikers-
groep of –rol, indien defaultGroups worden gebruikt. 

 
 

De DatabaseConfiguration-sectie 
 
  <DatabaseConfiguration database="photo"> 

    <databasePath>\\ourserver\Adlib SQL\data</databasePath> 

    <database>photo</database> 

  </DatabaseConfiguration>   

 

XML-node Verklaring 

Database-

Configuration 
moet de verwijzing naar een Adlib reproductiesdatabase 
bevatten, gewoonlijk photo, die toegankelijk moet zijn 

voor de Adlib Image plug-in voor een digital asset ma-
nagement system (DAMS). Deze sectie is alleen vereist 
als er inderdaad een DAMS wordt gebruikt om afbeeldin-
gen te beheren. 
Het database-attribuut identificeert deze databaseconfi-

guratie met een unieke alias. De alias hoeft niet identiek 
te zijn aan de daadwerkelijke Adlib-databasenaam, maar 
de database XML-node voor de Image plug-in in de Ima-

geServerConfiguration-sectie moet met deze naam 

overeenkomen. 

databasePath specificeert het UNC-pad naar de map die het .inf-bestand 
bevat van de Adlib database die in deze sectie geconfigu-
reerd wordt, gewoonlijk de \data-submap. 

database de daadwerkelijke naam van de Adlib reproductiesdataba-
se, dit is de naam van het betreffende .inf-bestand zonder 
zijn extensie, gewoonlijk photo. 

 

 
De ImageServerConfiguration-sectie 
 
  <ImageServerConfiguration name="admoveImages"> 

    <serverType>FileSystem</serverType> 

    <path>\\ourserver\Adlib SQL\images</path> 

    <cachePath>C:\TEMP\cache</cachePath> 

  </ImageServerConfiguration> 

 

of bijvoorbeeld: 
 

  <ImageServerConfiguration name="admoveImages"> 

    <serverType>FileSystem</serverType> 
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    <ImagePlugin type="Adlib.Imaging.Plugin.ImagePlugin, 

     AdlibImagePlugin"> 

      <database>photo</database> 

      <referenceField>priref</referenceField> 

      <profileField>item.profile</profileField> 

      <umidField>item.umid</umidField> 

      <profileValue>7</profileValue> 

      <wsAddress>http://www.ourmuseum.com/</wsAddress> 

      <profiles>     

        <profile id="7">image</profile> 

      </profiles> 

    </ImagePlugin> 

  </ImageServerConfiguration> 

 

of bijvoorbeeld: 
 

<ImageServerConfiguration name="admoveImages"> 

    <serverType>FileSystem</serverType> 

    <path>\\ourserver\Adlib SQL</path> 

    <cachePath>C:\TEMP\cache</cachePath> 

    <folderMappingList> 

      <!-- Museum branch 1: --> 

      <folderMapping> 

        <lowerLimit>1</lowerLimit> 

        <upperLimit>200000000</upperLimit> 

        <folder>\\ourserver\Adlib SQL\images 1</folder> 

        <mediaLowerLimit>1</mediaLowerLimit> 

        <mediaUpperLimit>200000000</mediaUpperLimit> 

      </folderMapping> 

      <!-- Museum branch 2: --> 

      <folderMapping> 

        <lowerLimit>200000001</lowerLimit> 

        <upperLimit>400000000</upperLimit> 

        <folder>\\ourserver\Adlib SQL\images 2</folder> 

        <mediaLowerLimit>200000001</mediaLowerLimit> 

        <mediaUpperLimit>400000000</mediaUpperLimit> 

      </folderMapping> 

    </folderMappingList> 

  </ImageServerConfiguration> 

 

 

XML-node Verklaring 

ImageServer-

Configuration 
de afbeeldingsserverconfiguratie. Deze server wordt ge-
bruikt om object-, standplaats- en verpakkingsafbeeldin-
gen op te halen. Momenteel wordt slechts een enkele 
afbeeldingsserverconfiguratie ondersteund. Het name-

attribuut geeft een naam voor deze afbeeldingsservercon-
figuratie op. U kunt die laten zoals ze is, of veranderen. 
Er kan meer dan één ImageServerConfiguration-sectie 

zijn. 
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U moet kiezen uit twee typen configuraties:  
 
• De eerste gebruikt u wanneer u de afbeeldingen via 

de Axiell Move-server direct uit het bestandssysteem 
of SQL Server ophaalt. U hoeft dan alleen de XML-
elementen serverType, path en cachePath (en de 

eventuele optionele elementen daartussenin) te spe-
cificeren. Dit type configuratie komt het meest voor. 
 

• De tweede past u toe wanneer u een DAMS (digital 
asset management system) van een andere leveran-

cier gebruikt om afbeeldingen te beheren. Afbeel-
dingsbestanden zullen niet toegankelijk zijn via het 
bestandssysteem. Axiell ALM Netherlands levert per 
type DAMS (elke leverancier heeft een eigen type) 
een zogenaamde image plug-in die op de server zorgt 
voor de communicatie tussen de Axiell Move-server 
en het DAMS om afbeeldingen naar de client op de 
iPhone te streamen. U specificeert in dat geval de 
ImagePlugin XML-elementen plus het serverType: 

FileSystem (die laatste ondanks dat de afbeeldingen 

niet op het bestandssysteen staan). Path en ca-

chePath kunt u dus weglaten, want ze worden niet 

gebruikt: specificeert u ze wel dan worden ze gene-
geerd. 
Merk op dat het bovenstaande voorbeeld niet alge-
meen van toepassing is op alle typen DAMS: elke ty-
pe heeft eigen instellingen. Het type uit het voorbeeld 
is van toepassing op een DAMS van Cambridge Ima-
ging Systems, al kunnen in de implementatie daarvan 
ook nog verschillen zitten. 

serverType (MsSql | Oracle | FileSystem) specificeert het opslag-

systeem (SQL, Oracle of het bestandssysteem), waaruit 
afbeeldingen moeten worden opgehaald. 
Als u een Adlib image plug-in voor een DAMS gebruikt, 
dan moet u de optie op FileSystem  instellen. 

server (optioneel, niet voor het FileSystem servertype, niet voor 

een DAMS) specificeert de naam van de server waarop uw 
Adlib SQL Server-database kan worden gevonden.  

username (optioneel, niet voor het FileSystem servertype, niet voor 

een DAMS) specificeert de naam waarmee, in combinatie 
met password, de afbeeldingen in een SQL-database 

toegankelijk kunnen worden gemaakt via de Axiell Move-
server. Het betreft dezelfde username en password die 

zijn ingesteld in SQL Server, om een verbinding met de 
database te kunnen maken.  
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password (optioneel, niet voor het FileSystem servertype, niet voor 

een DAMS) specificeert het wachtwoord waarmee, in 
combinatie met username, de afbeeldingen in een SQL-

database toegankelijk kunnen worden gemaakt via de 
Axiell Move-server. Het betreft dezelfde username en 

password die zijn ingesteld in SQL Server, om een verbin-

ding met de database te kunnen maken.  

database (optioneel, niet voor het FileSystem servertype, niet voor 

een DAMS) specificeert de Adlib SQL Server-database 
waaruit afbeeldingen moeten worden opgehaald als die 
niet in het bestandssysteem zijn opgeslagen.  

path specificeert het (UNC) pad naar de hoofdafbeeldingenmap 
(dit is alleen van toepassing als uw afbeeldingen zijn op-
geslagen in het betandssysteem, niet in een Adlib SQL 
database of in een DAMS); een lokaal pad is ook mogelijk, 
maar alleen als die map op dezelfde server als de Axiell 
Move-server staat, of als schijf op deze server gemapt is. 

cachePath specificeert het (UNC) pad naar de map waarin alle door 
de server geschaalde afbeeldingen zullen worden opgesla-
gen* (niet voor een DAMS); een lokaal pad is ook moge-
lijk, maar alleen als deze cachemap op dezelfde server als 
de Axiell Move-server staat, of als schijf op deze server 
gemapt is. 
* De Axiell Move-server schaalt opgehaalde afbeeldingen 
(net als wwwopac.ashx) niet voor elke request, maar 
verkleint of vergroot de afbeelding alleen de eerste keer 
dat die opgevraagd wordt, en bewaart het resultaat dan in 
een cachemap zodat voor een toekomstige identieke 
zoekvraag een kant-en-klare, geschaalde afbeelding kan 
worden opgehaald.  

folderMap-

pingList 
(optioneel) voor het uploaden van afbeeldingen die be-
trekking hebben op een object in een enterprise-omgeving 
waarin elk filiaal (of elke deelcollectie) zijn eigen afbeel-
dingenmap moet hebben en zijn eigen dataset binnen de 
Media-database, voegt u een enkele folderMappingList 

toe die evenzoveel folderMapping secties bevat als er 

filialen zijn. 

folderMapping een enkele folderMapping voor een filiaal in een enterpri-

se-omgeving moet het recordnummerbereik bevatten 
waarbinnen het verwerkte objectrecord moet vallen, de 
doelmap voor de te uploaden afbeeldingen en het record-
nummerbereik van de Media-dataset voor dit filiaal. 
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lowerLimit de huidige folderMapping zal worden toegepast als het 

objectrecord waarvoor de gebruiker momenteel een af-
beelding uploadt, een recordnummer hoger dan of gelijk 
aan het hier opgegeven nummer heeft. 

upperLimit de huidige folderMapping zal worden toegepast als het 

objectrecord waarvoor de gebruiker momenteel een af-
beelding uploadt, een recordnummer lager dan of gelijk 
aan het hier opgegeven nummer heeft. 

folder specificeert het (UNC) pad naar de subafbeeldingenmap 
specifiek voor dit filiaal (dit is alleen van toepassing als uw 
afbeeldingen zijn opgeslagen in het betandssysteem, niet 
in een Adlib SQL database of in een DAMS); een lokaal 
pad is ook mogelijk, maar alleen als die map op dezelfde 
server als de Axiell Move-server staat, of als schijf op 
deze server gemapt is. 

mediaLower-

Limit 
voor elke geuploade afbeelding wordt automatisch een 
record in de Media-database aangemaakt. Aangezien elk 
filiaal zijn eigen dataset heeft (die bepaald wordt door een 
recordnummerbereik), specificeert u hier het laagst moge-
lijke recordnummer in de dataset voor het huidige filiaal, 
zodat het record in die dataset kan worden gecreëerd. 

mediaUpper-

Limit 
voor elke geuploade afbeelding wordt automatisch een 
record in de Media-database aangemaakt. Aangezien elk 
filiaal zijn eigen dataset heeft (die bepaald wordt door een 

recordnummerbereik), specificeert u hier het hoogst mo-
gelijke recordnummer in de dataset voor het huidige fili-
aal, zodat het record in die dataset kan worden gecreëerd. 

ImagePlugin deze sectie bevat DAMS-specifieke instellingen voor een 
Adlib image plug-in die het mogelijk maakt afbeeldingen 
vanuit het DAMS naar de Axiell Move-client te streamen. 
Het attribuut type is altijd: Adlib.Imaging.Plugin. 
ImagePlugin, AdlibImagePlugin 

database alias van de Adlib reproductiesdatabase, zoals gedefini-
eerd in de sectie DatabaseConfiguration. Voor een 

DAMS koppelt deze Adlib-database metadata (uit een 
record) indirect aan een bepaalde versie van het media-
bestand (oftewel een mediatype-renditie) waar het record 
betrekking op heeft, opgeslagen in het DAMS, door middel 
van het veld umidField en (in dit specifieke geval) het 

veld profileField . 

reference-

Field 
naam van het veld in de reproductiesdatabase waarnaar 
wordt verwezen vanuit de Adlib (museum) objectrecords-
database, om te koppelen naar het afbeeldingsrecord. 

priref is het recordnummerveld. 
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profileField naam van het herhaalbare veld in de reproductiesdataba-
se, dat een of meer verwijzingen naar renditieprofielen 
bevat** waarin deze afbeelding zou kunnen worden ge-
streamd. 
Elke occurrence van het veld profileField moet verge-

zeld gaan van een occurrence van het veld umidField. 

umidField naam van het herhaalbare veld in de reproductiesdataba-
se, dat een of meer unieke materiaal-identifier(s) bevat 
voor de mediamapping van de priref/profiel-combinatie in 
het reproductierecord naar de umid/profiel-combinatie in 
het DAMS: een enkel reproductierecord kan dus meerdere 
umid/profiel-combinaties bevatten waarin het mediatype 
kan worden gerenderd door het DAMS. 
Elke occurrence van het veld umidField moet vergezeld 

gaan van een occurrence van het veld profileField. 

profileValue specificeert de renditieprofiel-identifier die moet worden 
gebruikt voor de streamrenditie van alle afbeeldingen. Een 
opgevraagde afbeelding kan met dit profiel pas worden 
gestreamd als een van de occurrences van het profile-

Field in de reproductiesdatabase daadwerkelijk verwijst 

naar dit profiel. 

wsAddress het DAMS webservice-adres (URL). 

profiles hier definieert u de beschikbare profielen voor de plug-in. 

profile definieert een profiel-identifier voor een mediatype, zoals 
een afbeelding, video, thumbnail, audio, etc.  
** Een renditieprofiel is één van mogelijk meerdere ver-
sies of uitvoeringen waarin een mediabestand kan worden 
gestreamd: in deze context kan een versie van bijvoor-
beeld een afbeelding worden gezien als haar resolutie 
en/of bestandstype. Het id-attribuut moet een identifier 

bevatten die overeenkomt met een van de profielen die in 
het DAMS gedefinieerd zijn.  

 

Merk op dat van afbeeldingen altijd een verkleinde versie wordt opge-
haald, zodat grote afbeeldingsbestanden niet tot prestatieverminde-

ring leiden. 
Zie ook:  http://api.adlibsoft.com/site/documentation/the-adlibweb-
xml-file voor meer informatie over de afbeeldingsserver-configuratie-
instellingen. U hoeft echter geen aparte (wwwopac.ashx) afbeeldings-
server op te zetten. 

 

http://api.adlibsoft.com/site/documentation/the-adlibweb-xml-file
http://api.adlibsoft.com/site/documentation/the-adlibweb-xml-file
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De Object-, Package- en Locationsecties 

 
  <Object> 

    <Path>\\ourserver\Adlib SQL\data\collect</Path> 

    <StorageAdapl>..\adapls\mystoradapl</StorageAdapl> 

    <Priref name="priref" property="Priref" tag="%0"> </Priref> 

    <IdField>object_number</IdField> 

<!--<SearchLinkField>name</SearchLinkField>  --> 

    <ImageField>reproduction.reference</ImageField> 

    <Details> 

      <Field name="object_number"> 

        <Label lang="en-GB">Id</Label> 

        <Label lang="nl-NL">Id</Label> 

      </Field> 

      … 

    </Details> 

    <MovementNotes> 

      <Field name="current_location.suitability"> 

        <Label lang="en-GB">Location suitability</Label> 

        <Label lang="nl-NL">Geschiktheid standplaats</Label> 

      </Field> 

      … 

    </MovementNotes> 

    <CurrentLocation> 

      <Field name="current_location" property="Id" tag="2A"> 

        <Label lang="en-GB">Current location</Label> 

      </Field> 

      … 

    </CurrentLocation>    

    <CurrentLocationCopyFields> 

      <Field name="current_location.suitability" property= 

       "Suitability" tag="2E"> 

        <Label lang="en-GB">Suitability</Label> 

      </Field> 

      … 

    </CurrentLocationCopyFields> 

    <LocationHistory> 

      <Field name="location.history" property="Id" tag="ST"> 

        <Label lang="en-GB">Location</Label> 

      </Field> 

      … 

    </LocationHistory> 

    <LocationHistoryCopyFields> 

      <Field name="location.history.suitability" property= 

       "Suitability" tag="S3"> 

        <Label lang="en-GB">Suitability</Label> 

      </Field> 

      … 

    </LocationHistoryCopyFields> 

  </Object> 
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XML-node Verklaring 

Object, Package, 

Location 
de onderstaande instellingen moeten voor objecten, 
verpakkingen en standplaatsen in afzonderlijke secties 
worden ingesteld.  

Path het absolute (UNC) pad naar het database .inf-bestand 
van de objecten (collect), verpakkingen (location) 

of standplaatsen (location). U hoeft de .inf-extensie 

niet aan te geven.  

StorageAdapl de verwijzing naar een ADAPL .bin-bestand (zonder 

extensie) dat moet worden uitgevoerd vlak voor op-
slag van een door Axiell Move aangepast record in de 
huidige database, in plaats van de standaard opslag-
adapl. Deze instelling is optioneel: standaard wordt bij 
opslag van door Axiell Move aangepaste records de 
opslag-adapl uitgevoerd die via Designer voor de da-
tabase is ingesteld (anders dan bij versie 2.0 overi-
gens, waarin die standaard opslag-adapl nooit werd 
uitgevoerd). Wilt u toch dat een nieuw geschreven 
opslag-adapl specifiek voor transacties wordt uitge-
voerd, specificeer in deze optie dan het relatieve pad 
naar die adapl (relatief aan de map waarin het .inf-
bestand van de huidige database staat). 
Door de standaard opslag-adapl worden beheergege-
vens (wijzigingsdatum, -tijd en gebruikersnaam) aan 
aangepaste records toegevoegd, maar er worden wel-
licht ook nog een hoop andere acties en controles 
uitgevoerd die niet nodig zijn voor de wijzigingen die 
via Axiell Move worden doorgevoerd. Bovendien wilt u 
misschien dat bij de beheergegevens ook een opmer-
king wordt geplaatst dat de betreffende wijziging via 
Axiell Move werd uitgevoerd. Daarom kan het soms 
wenselijk zijn een aparte opslag-adapl voor object-, 
verpakkings- en standplaatsrecords te maken (veelal 
gebaseerd op de standaard opslag-adapls voor de 
betreffende databases). De keuze is aan u.  
Merk verder op dat de uitvoering van de hier ingestel-
de adapl door software wordt afhandeld die momen-
teel nog niet werkelijk alle bestaande ADAPL-functies 
kan herkennen: het is dus mogelijk dat een bestaande 
opslag-adapl in Adlib goed werkt, maar uitgevoerd 
door de Axiell Move-server plots een foutmelding 
geeft. In dat geval is een van de gebruikte ADAPL-
functies waarschijnlijk nog niet geïmplementeerd. 
Gelieve onze helpdesk daar dan van op de hoogte te 
stellen, zodat het probleem snel hersteld kan worden.  
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Priref heeft geen waarde, alleen de volgende attributen: 
- name, de (Engelse) recordnummerveldnaam  

  (priref of record_number) in deze database; 

- property, de naam van de eigenschap (Priref) in 

  de Axiell Move-server die mapt naar de daadwerkelij-
ke priref-waarde; 
- tag, de Adlib veldtag (%0) van het recordnummer-

veld in deze database. 

IdField de (Engelse) naam van het veld dat records in deze 
database identificeert (object_number, bar_code). De 

index op dit veld wordt dan gebruikt om de relevante 
objecten, verpakkingen of locaties te kunnen vinden. 
Als u een IdField specificeert hoeft u geen IdFields 

op te geven: gebruik ten minste één van beide opties. 
Zie het <IdFields>-element als u wilt dat er in meer 

dan één veld wordt gezocht. 
Merk op dat het collect-veld bar_code in de location-

database barcode heet. 

IdFields Dit element kan vanaf Axiell Move-server versie 
2.0.150127.4 in plaats van IdField worden gebruikt 

als u wilt dat er in meer dan één veld naar objecten, 
verpakkingen of locaties gezocht moet worden. Binnen 
dit element somt u dan naar wens één of meerdere 
velden op, bijvoorbeeld als volgt: 
 
<IdFields> 

  <Field>bar_code</Field> 

  <Field>object_number</Field> 

  <Field>alternative_number</Field> 

</IdFields> 

 
Er wordt dan in (de indexen van) alle gespecificeerde 
velden gezocht, eerst in het als eerste genoemde veld 
(bar_code in het voorbeeld), vervolgens in het als 

tweede genoemde veld, etc. Vooral voor het Enterpri-
se-model van de Adlib-software in combinatie met een 
enkele Axiell Move-server, waarin voor sommige deel-
verzamelingen wellicht geen barcode of objectnummer 
in records aanwezig is, kan deze functionaliteit een 
uitkomst zijn. Merk op dat het collect-veld bar_code in 

de location-database barcode heet. 

SearchLinkField de naam van het veld in de location-database waar-

naar objectrecords koppelen om standplaats- of ver-
pakkinggegevens op te halen. 
Deze instelling is verplicht (twee keer) en moet alleen 
verschijnen in de <Package> en <Location> secties 

van AdmoveServerSetup.xml. 
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Welke veldnaam hier moeten worden ingevuld, hangt 
af van uw databasestructuur. Meestal koppelt het veld 
current_location vanuit collect naar het veld barco-

de of het veld name in location. Het veld dat is inge-

steld in de betreffende koppelingsdefinitie moet u dus 
ook in de SearchLinkField-optie instellen. 

Het verschil tussen het gebruik van het barcode-veld 

en het name-veld als opzoekveld in de koppelingsdefi-

nitie, is dat het name-veld het voor Adlib Museum-

gebruikers mogelijk maakt om standplaats- en ver-
pakkingsnamen in te voeren en te valideren tijdens 
het registreren van objectgegevens, in plaats van 
barcodes te moeten gebruiken die misschien geen 
betekenis hebben. Voor Axiell Move op de iPhones 
maakt het niet uit naar welk veld wordt gekoppeld: de 
client gebruikt altijd de gescande barcode om data op 
te zoeken. 

ImageField de (Engelse) naam van het veld dat afbeeldingsrecords 
in deze database identificeert (reproducti-

on.reference in collect, image in location) 

ItemTypeField (niet van toepassing op de Object-sectie) de naam 

van het veld (package_location) in de standplaatsen 

en verpakkingen-database (location), dat het type 

standplaats bevat: een record in de location data-

base kan een standplaats of verpakking beschrijven. 

ContentItemField (niet van toepassing op de Location-sectie) optioneel, 

de naam van het object- of verpakkingsveld waarvan 
de waarde moet worden getoond als de gebruiker in 
Axiell Move voor een geselecteerde verpakking of 

standplaats op het pictogram  klikt om informatie op 
te vragen over wat er zich in die verpakking of op die 
standplaats bevindt. In de Object-sectie registreert u 

het veld dat van een object getoond moet worden als 
de gebruiker de inhoud van een verpakking opvraagt: 
het ligt dan voor de hand te kiezen tussen het veld 
object_number en bar_code. In de Package-sectie 

daarentegen registreert u het veld dat van een ver-
pakking getoond moet worden als de gebruiker de 
inhoud van een standplaats opvraagt: u kiest dan 
waarschijnlijk tussen het veld name (verpakkingsna-

men) of barcode (de barcode van de betreffende ver-

pakkingen). 

ShowHierarchy (niet van toepassing op de Object-sectie) optioneel, 

onderdrukt het ophalen van items in een verpakking of 
van een standplaats indien op false ingesteld. Stan-
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daard worden wel alle items opgehaald, maar als een 
standplaats honderden objecten bevat kan dit de pres-
taties van Axiell Move negatief beïnvloeden: in dat 
geval kunt u het ophalen van gegevens over die items 
dus uitschakelen om de prestaties te verbeteren. Als 
gevolg kan de gebruiker in de client de betreffende 
informatie dan ook niet meer opvragen. 
De optie is beschikbaar vanaf versie 2.0.15288.1.  

AllowMoveToCur-

rentLocation 
(niet van toepassing op de Location-sectie) optioneel, 

staat toe (indien op true ingesteld) dat een verpak-

king of object naar de locatie wordt ‘verplaatst’ waar 
het item zich al bevindt. U kunt deze optie gebruiken 
bij wijze van inventaris-of standplaatscontrole: door 
een item naar de huidige standplaats te verplaatsen, 
wordt de standplaatsgeschiedenis van het item bijge-
werkt zodat aan de hand daarvan later kan worden 
vastgesteld op welke datum en tijdstip voor het laatst 
is gecontroleerd dat het item op de betreffende stand-
plaats aanwezig was.  
Standaard (false) wordt bij een verplaatsing naar de 

huidige standplaats een melding getoond dat u pro-
beert een item naar de huidige locatie te verplaatsen, 
waarna die transactie niet wordt uitgevoerd. 

Details (in de onderliggende nodes) de lijst met alle velden die 
zullen worden getoond op de recorddetailschermen in 
Axiell Move op de iPhone. Elke Field node (die een 

Engelse veldnaam in de name-attribuut bevat) kan 

verscheidene meertalige  Label-elementen hebben 

(die gebruikersinterface-vertalingen van het veldlabel 
bevatten). Alle velden moeten al aanwezig zijn in de 
databasestructuur. 

MovementNotes de lijst met alle velden die kunnen worden bewerkt 
wanneer opmerkingen (notes) aan een transactie zijn 
toegevoegd (voor inpakken, uitpakken en verplaat-
sen). Bij een verplaatsing van een object worden de 
movement-velden in deze sectie bij de vorige stand-

plaats in het objectrecord geregistreerd, terwijl de 
overige velden bij de nieuwe huidige standplaats ko-
men te staan. Alle velden moeten al aanwezig zijn in 
de databasestructuur. 

CurrentLocation de lijst met alle basale velden voor de huidige stand-
plaats die in het record in de huidige database moeten 
worden bijgewerkt wanneer een object of verpakking 
op een andere standplaats wordt gezet. Elke Field 

node (die een Engelse veldnaam in de name-attribuut 

bevat) kan verscheidene meertalige Label-elementen 
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hebben (die gebruikersinterface-vertalingen van het 
veldlabel bevatten). 
Momenteel betreft een verandering van standplaats 
een standplaatsnaam, datum en tijd van de plaatsing 
en de gebruiker die de plaatsing op de nieuwe stand-
plaats uitvoerde. Alle velden moeten al aanwezig zijn 
in de databasestructuur. 
De name en tag van de velden voor de CurrentLoca-

tion en LocationHistory-instellingen kunnen in prin-

cipe worden gewijzigd als andere velden van toepas-

sing zijn, maar de property-attribuutwaarden (Id, 

Date, Time, User, Device) moeten blijven zoals ze 

zijn (dit zijn eigenschapnamen in de Axiell Move 
server, die naar een veldwaarde mappen). 
Een Field-specificatie met het property-attribuut 

Device is optioneel: in het doelveld dat u hiermee 

opgeeft wordt bij elke transactie de zogenaamde devi-
ce id opgeslagen (de identificatie van de iPhone) zoals 
die is bepaald in de instellingen voor de Axiell Move-
client op de iPhone. Er is mogelijk nog geen bestaand 
doelveld dat u kunt gebruiken: zo niet, dan moet u 
zo’n veld via Adlib Designer toevoegen aan de betref-
fende database en op het toepasselijke scherm bij de 
andere details van de huidige standplaats zetten. 

CurrentLocation-

CopyFields 
de lijst met enkele extra velden voor de huidige stand-
plaats die in het objectrecord moeten worden bijge-
werkt wanneer een object op een andere standplaats 
wordt gezet. Elke Field node (die een Engelse veld-

naam in de name-attribuut bevat) kan verscheidene 

meertalige Label-elementen hebben (die gebruikersin-

terface-vertalingen van het veldlabel bevatten). 
Momenteel zijn die extra velden de autorisator, de 
standplaatsgeschiktheid en standplaatsopmerkingen. 
Alle velden moeten al aanwezig zijn in de database-
structuur. 
De name en tag van de velden voor de CurrentLoca-

tionCopyfields en LocationHistoryCopyFields-

instellingen kunnen in principe worden gewijzigd als 
andere velden van toepassing zijn, maar de property-

attribuutwaarden moeten blijven zoals ze zijn (dit zijn 
eigenschapnamen in de Axiell Move server, die naar 
een veldwaarde mappen). 

LocationHistory de lijst met alle basale velden voor de standplaatsge-
schiedenis die in het record in de huidige database 
moeten worden bijgewerkt wanneer een object of 
verpakking op een andere standplaats wordt gezet. 
Elke Field node (die een Engelse veldnaam in de 
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name-attribuut bevat) kan verscheidene meertalige 

Label-elementen hebben (die gebruikersinterface-

vertalingen van het veldlabel bevatten). 
Momenteel betreft een verandering van standplaatsge-
schiedenis een standplaatsnaam, begin- en einddatum 
en tijd van de plaatsingsperiode op deze standplaats 
en de gebruiker die de plaatsing op de oude stand-
plaats uitvoerde. Alle velden moeten al aanwezig zijn 
in de databasestructuur. 
De name en tag van de velden voor de CurrentLoca-

tion en LocationHistory-instellingen kunnen in prin-

cipe worden gewijzigd als andere velden van toepas-
sing zijn, maar de property-attribuutwaarden (Id, 

Date, Time, User, Device) moeten blijven zoals ze 

zijn (dit zijn eigenschapnamen in de Axiell Move 
server, die naar een veldwaarde mappen). 
Merk op dat de CurrentLocation-instellingen naar de 

LocationHistory-instellingen afbeelden. 

Een Field-specificatie met het property-attribuut 

Device is optioneel: in het doelveld dat u hiermee 

opgeeft wordt bij elke transactie de zogenaamde devi-
ce id opgeslagen (de identificatie van de iPhone) zoals 
die is bepaald in de instellingen voor de Axiell Move-
client op de iPhone. Er is mogelijk nog geen bestaand 
doelveld dat u kunt gebruiken: zo niet, dan moet u 
zo’n veld via Adlib Designer toevoegen aan de betref-
fende database en op het toepasselijke scherm bij de 
andere details van de standplaatsgeschiedenis zetten. 

LocationHistory-

CopyFields 
de lijst met enkele extra velden voor de standplaats-
geschiedenis die in het objectrecord moeten worden 
bijgewerkt wanneer een object op een andere stand-
plaats wordt gezet. Elke Field node (die een Engelse 

veldnaam in de name-attribuut bevat) kan verscheide-

ne meertalige Label-elementen hebben (die gebrui-

kersinterface-vertalingen van het veldlabel bevatten). 
Momenteel zijn die extra velden de autorisator, de 
standplaatsgeschiktheid en standplaatsopmerkingen. 
Alle velden moeten al aanwezig zijn in de database-
structuur. 
De name en tag van de velden voor de CurrentLoca-

tionCopyfields en LocationHistoryCopyFields-

instellingen kunnen in principe worden gewijzigd als 
andere velden van toepassing zijn, maar de property-

attribuutwaarden moeten blijven zoals ze zijn (dit zijn 
eigenschapnamen in de Axiell Move server, die naar 
een veldwaarde mappen). 
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Merk op dat de CurrentLocationCopyFields-

instellingen naar de LocationHistoryCopyFields-

instellingen afbeelden. 

 
De Purpose-sectie 

 
  <Purpose> 

     <purposes fieldName="location.purpose"> 

       <purpose>Temporary Storage</purpose> 

       <purpose>Photography</purpose> 

       <purpose>Permanent Storage</purpose> 

       <purpose>Loan</purpose> 

       <purpose>Exhibition</purpose> 

       <purpose>Conservation</purpose> 

     </purposes> 

  </Purpose> 

 

XML node Explanation 

Purpose deze sectie bevat de Mimsy-specifieke optie om een 
set van mogelijke redenen beschikbaar te stellen (in 
de Move-client bij een transactie te selecteren uit een 
keuzelijstje) waarom de gebruiker een bepaalde trans-
actie uitvoert. De laatst geselecteerde reden zal voor 
de volgende transactie al voorgeselecteerd staan. 
Adlib-gebruikers kunnen deze sectie negeren (laat 
hem staan or verwijder hem), omdat dit niet in Adlib-
applicaties of de core-software geïmplementeerd is. 
Voor Adlib moet de optie <ShowPurposes> onder de 

<AdmoveUISettings> altijd op false worden inge-

steld. 

purposes specificeert in de attribuut fieldName de veldnaam 

waarin de door de gebruiker geselecteerde reden moet 
worden opgeslagen, en somt daaronder in de <purpo-

se>-nodes de opties voor het keuzelijstje op. 

purpose specificeert een enkele optie in het keuzelijstje. U kunt 

zoveel opties opgeven als u wilt.  
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De Missions en MissionActions secties 

 
  <Missions> 

    <Path>C:\ourmuseum\adlib\data+mission</Path> 

    <!-- fields used in the mission database --> 

    <UserField>user</UserField> 

    <DescriptionField>de</DescriptionField> 

    <DueDateField>du</DueDateField> 

    <DueTimeField>tu</DueTimeField> 

    <DeviceNameField>dn</DeviceNameField> 

    <LoadedByUserField>lu</LoadedByUserField> 

    <LoadedOnDeviceDateField>ld</LoadedOnDeviceDateField> 

    <LoadedOnDeviceTimeField>lt</LoadedOnDeviceTimeField> 

    <StatusChangedDateField>sd</StatusChangedDateField> 

    <StatusChangedTimeField>sh</StatusChangedTimeField> 

    <StatusField>ms</StatusField>--> 

    <NotesField>notes</NotesField> 

  </Missions> 

 

  <MissionActions> 

    <Path>C:\ourmuseum\adlib\data+request</Path> 

    <MissionIdField>mission_id</MissionIdField> 

    <ActionTypeField>action_type</ActionTypeField> 

    <ActionStatusField>request.status</ActionStatusField>     

    <SourceItemField>object_number</SourceItemField> 

    <SourcePackageField>package_source.id</SourcePackageField> 

    <DestinationLocationField>location_destination.id 

     </DestinationLocationField> 

    <DestinationPackageField>package_destination.id 

     </DestinationPackageField>   

    <StatusChangedDateField>status_change.date 

     </StatusChangedDateField> 

    <StatusChangedTimeField>status_change.time 

     </StatusChangedTimeField> 

    <NotesField>request.details</NotesField> 

  </MissionActions> 

 

XML-node Verklaring 

Path specificeert het pad naar het databasestructuur-
bestand (.inf) dat ofwel de missie of missie-items 
velddefinities bevat. Dit zijn respectievelijk de mission 
en request databasestructuren die bij uw voor Axiell 
Move Premium aangepaste Adlib applicatie worden 
geleverd. 

<…Field> deze opties specificeren alle velden/tags die door de 
missiesfunctionaliteit worden gebruikt. 
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De AdmoveUISettings-sectie 

 

  <AdmoveUISettings> 

    <AllowUnpackAll>true</AllowUnpackAll> 

    <ConfirmAll>true</ConfirmAll> 

    <ShowDomainInput>true</ShowDomainInput> 

    <ShowPurposes>false</ShowPurposes> 

    <ClearInfo>true</ClearInfo> 

  </AdmoveUISettings> 

 
 

XML-node Verklaring 

AdmoveUISettings deze sectie bevat opties voor de gebruikersinterface 
van alle Axiell Move-clients tezamen. 

AllowUnpackAll (true | false) stel hiermee in of het gebruikers is 

toegestaan alle kleinere verpakkingen of onverpakte 
objecten ineens uit een omverpakking uit te pakken en 
aan al die kleinere items dezelfde standplaats toe te 
kennen. Zo niet (false), dan zal de betreffende optie 

in de gebruikersinterface niet actief zijn. 

ConfirmAll (true | false) als u wilt dat gebruikers na het scan-

nen van een object, verpakking of standplaats een 
bevestiging op het scherm zien in de vorm van de 
gescande ID en enkele opgehaalde gegevens uit het 
betreffende record, stel deze optie dan in op true.  

Als het daarentegen het werk vertraagt of het voegt 
voor de gebruiker niets toe, kies dan false. 

EnableMissions (true | false) maakt het mogelijk om de missiesfunc-

tionaliteit in Axiell Move Premium te activeren: als 
deze optie niet op true is ingesteld dan zullen de Mis-

sions en Last mission pictogrammen niet in het 
hoofdmenu aanwezig zijn. 

ShowDomainInput (true | false) heeft alleen voor de oude Museum-

Tracker Windows-app de functie dat op het inlog-
scherm een extra veld wordt getoond om het netwerk-
domein van de gebruiker apart in te kunnen voeren 
(aangezien het toetsenbord van dat apparaat geen 
slash bevatte die nodig zou zijn om domein en gebrui-
kersnaam in één veld te kunnen invoeren). 

ShowPurposes (true | false) heeft geen functie in Adlib-applicaties 

en moet voor Adlib daarom altijd op false worden 

gezet. 
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ClearInfo (true | false) zorgt er (met true) voor dat de in 

Axiell Move getoonde informatie na een transactie 
(over bijvoorbeeld een succesvol verpakt object) niet 
nogmaals wordt getoond als u dit scherm sluit en 
daarna voor eenzelfde transactie opnieuw opent omdat 
u een ander object wilt verpakken.  

 

3.2. Inloggegevens registreren 

In de AuthenticationConfiguration-sectie van het configuratie-

bestand AdmoveServerSetup.xml in de submap \App_data onder de 

\Axiell Move Server-map op de server, hebt u de authenticatiemodus 
(het opslagtype voor authenticatiedetails voor toegang tot de cli-
entsoftware) ingesteld op ofwel Database of ActiveDirectory:  

• In het geval van ActiveDirectory worden voor het inloggen op 

Axiell Move de (Windows) gebruikersnamen en wachtwoorden ge-
bruikt waarmee gebruikers normaal inloggen op hun computer in 
het lokale netwerk. Gebruikersnamen en wachtwoorden hoeven 
dan niet elders ook nog geregistreerd te worden, maar kunnen 
dus ook niet anders zijn dan de Active Directory gebruikersnamen 

en wachtwoorden. 

• Voor het Database-authenticatietype zijn de extra instellingen in 

de AuthenticationConfiguration-sectie van het configuratie-

bestand van toepassing. In het voorbeeld hieronder zijn daartoe 
toevallig de velden borrower_name en borrower_number in de 

borrower-database ingesteld, maar dat kunnen ook andere velden 

in een andere database zijn (een aparte database zou inderdaad 
een betere oplossing zijn). 

<AuthenticationConfiguration>     

      <type>Database</type> 

      <databasePath>\\ourserver\Adlib SQL\data</databasePath> 

      <database>borrower</database> 

      <userIdField>borrower_name</userIdField> 

      <passwordField>borrower_number</passwordField> 

</AuthenticationConfiguration> 

 

Adlib Designer is het juiste gereedschap om informatie over veldna-
men en databasenamen te vergaren of om een nieuwe databasetabel 
voor authenticatiegegevens aan te maken. Zie de Designer Help voor 
alle documentatie.  
Voor het voorbeeld van de bovenstaande instellingen, moeten uw ge-
bruikersnamen en wachtwoorden als volgt geregistreerd zijn: 

http://documentation.axiell.com/alm/en/index.html?ds_designer.html
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1. Start op uw computer de Adlib Uitleenbeheer-applicatie en open de 

Leners-database (dit is de ingestelde borrower-database). 

 
2. Open een nieuw record. De gebruikersnaam voor inloggen wordt 
gevonden in het alleen-lezenveld Naam (borrower_name). Deze naam 

wordt samengesteld uit de bewerkbare Voornaam en Achternaam-
velden. U kunt het Voornaam-veld leeg laten, om een eenvoudiger 
gebruikersnaam te verkrijgen. Voer bijvoorbeeld gebruiker1 in in het 

veld Achternaam. 
Het wachtwoord voor inloggen wordt gevonden in het veld Gebrui-
kersnummer (borrower_number). Voer het gewenste wachtwoord in 

dit veld in, admoveww bijvoorbeeld. Sla het record op. Vanaf nu kunnen 

deze gebruikersnaam en dit wachtwoord worden gebruikt om op Axiell 
Move op de iPhone in te loggen. 
Merk op dat alle bestaande Gebruikersnummers en de bijbehorende 

Namen in deze database kunnen worden gebruikt om in te loggen 
(wat niet optimaal is en tevens de reden waarom een afzonderlijke 
authenticatiedatabase beter zou zijn). Verander of verwijder hier ech-
ter niet zomaar bestaande data, want die data wordt ook voor andere 
doeleinden gebruikt! 
In principe zou u een enkele gebruikersnaam en wachtwoord kunnen 

gebruiken voor alle daadwerkelijke iPhone/scanner-gebruikers, maar 
dan kunt u later nooit vaststellen wie bepaalde transacties heeft uit-

gevoerd. Het advies is dus om voor elke iPhone/scanner-gebruiker een 
andere gebruikersnaam en ander wachtwoord in te stellen. 
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3.3. De Missies-functionaliteit opzetten 

Axiell Move Premium vereist dat Missies en Missie-items gegevens-

bronnen en de daarmee geassocieerde databases aan uw applicatie 
zijn toegevoegd, zodat managers missies en de bijbehorende taken 
(missie-items) kunnen specificeren. Ofschoon er nog geen modelappli-
catieversie van de vereiste bestanden beschikbaar is, kunnen we u wel 
een (nog wat ongepolijste) ontwikkelversie aanbieden die u flink op 
weg moet helpen. Maar merk op dat eigen wijzigingen aan deze be-
standen worden overschreven als u in de toekomst zou besluiten om 

een modelversie van deze bestanden te installeren. 

Een zip-bestand met de vereiste bestanden kunt bij onze helpdesk 
aanvragen op voorwaarde dat u een Axiell Move Premium-licentie 
hebt. 

Voordat u ermee aan de slag gaat is het verstandig een backup te 
maken van uw bestaande \Adlib software-map en uw SQL database. 

Het is belangrijk dat u naar de oude situatie terug kunt als er tijdens 
de volgende procedure iets fout mocht gaan. 

Het zip-bestand bevat de volgende bestanden: 

• mission.inf – de databasedefinitie voor missiedata: kopieer dit 
bestand naar uw Adlib-applicatie \data-map. 

• request.inf – de databasedefinitie voor missie-items data: als uw 
\data-map al een request.inf bevat, dan is er al (andere) work-

flow-functionaliteit in uw applicatie geïmplementeerd en zou u de 
bestaande request.inf in uw applicatie moeten blijven gebruiken. 
(De request.inf kan voor zowel missie-item data als voor work-
flow-activiteit data worden gebruikt.) Kopieer dit bestand dus al-
leen naar uw Adlib-applicatie \data-map als het nog niet in die 
map aanwezig is. 

• adlib.pbk – een uitgeklede applicatiedefinitie die alleen Missies en 

Missie-items gegevensbronnen bevat. Kopieer dit bestand naar 

een of andere tijdelijke map in uw hoofd Adlib-applicatiemap en 
overschrijf nooit een bestaand adlib.pbk-bestand. De uitgeklede 
versie dient alleen als bronbestand voor verder werk. 

• een \screens\mission submap die 9 schermbestanden bevat. Kopi-
eer de \mission submap naar uw Adlib-applicatie \screens map. 

De missie-schermbestanden blijven dus in hun eigen submap en 
komen niet tussen de andere schermbestanden te staan. De be-
schikbare bestanden zijn: 
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o missionitem_details.fmt – missie-itemrecord detailscherm; 

o mission_details.fmt – missierecord detailscherm; 

o zm_missionitem_details.fmt – zoomscherm voor missie-items; 

o zm_mission.details.fmt – zoomscherm voor missies; 

o lnk_missionitem.fmt – linkscherm voor missie-items; 

o lnk_mission.fmt – linkscherm voor missies; 

o br_missionitem.fmt – lijstweergavescherm voor missie-items, 
ook gebruikt als connectiescherm voor de Voeg missie-items 

toe aan missie-functie in de Missies-view die u opent via de 

Axiell Move-optie in het hoofdmenu;  

o br_mission.fmt – lijstweergavescherm voor missies; 

o manage.fmt – managementdetailsscherm. 

Vervolgstappen: 

1. Open de Application browser van Axiell Designer. 

2. Kopieer de Missies en Missie-items gegevensbronnen uit de uitge-

klede Missies applicatiedefinitie (.pbk) in uw tijdelijke map naar de 
definitie van uw doelapplicatie: rechtsklik op een gegevensbron en 
kies Kopiëren (Copy) in the snelmenu om die te kopiëren, rechts-

klik dan de doelapplicatietitel (Adlib XPlus 4.5 bijvoorbeeld) en se-
lecteer Plakken (Paste) in het snelmenu om de gekopieerde data 
te plakken. Na het plakken van een gegevensbron kunt u die nog 
naar de gewenste positie in de lijst met gegevensbronnen slepen. 

Sla de wijzigingen in de doelapplicatiedefinitie op. 

3. Vanaf Collections 1.7 kunnen gebruikers geselecteerde missie-
records afdrukken, indien een of meer eigen afdrukformaten zijn 
ingesteld voor de Missies gegevensbron. Als u deze functionaliteit 
wilt aanbieden moet u dus een of meer afdrukformaten maken en 
die aan de Missies gegevensbron koppelen. 

4. Open in de Application browser de \data-map en selecteer een 

willekeurige bestaande databasedefinitie, die van collect bijvoor-
beeld. Zie vervolgens de Data storage-sectie op het tabblad Data-
base properties. De gegevens die u hier ziet moeten worden ge-
kopieerd naar de nieuwe mission en request (.inf) databasedefini-
ties. De gemakkelijkste manier om dat te doen is door één teken 
in de Data Source Name of Server even te veranderen – onthou 

wel wat het oorspronkelijk was – en verlaat dan het betreffende 
invoerveld. Designer vraagt nu of u deze wijgiging op alle databa-
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sedefinities wilt toepassen: klik op Annuleren (Cancel) om dat niet 

te doen. Verander dat ene teken nu terug naar wat het was en 

verlaat opnieuw het invoerveld. Kies deze keer voor OK wanneer 
Designer u vraagt of de wijziging overal moet worden toegepast. 
Dit kopieert feitelijk de correcte data storage-gegevens naar de 
mission en request databasedefinities.  

5. Op het tabblad Database properties van de reeds eerder bestaan-
de databasedefinitie ziet u ook de Locale-optie. Onthoud de hui-

dige instelling en open de mission databasedefinitie. Als die een 
verschillende locale aangeeft dan moet u die wijzigen naar de taal 
en het land die u zojuist hebt onthouden van de andere database-
definitie. Zodra u het veld verlaat, vraagt Designer opnieuw of het 

deze wijziging op alle databasedefinities moet toepassen. Kies OK 
zodat deze locale ook in de request databasedefinitie wordt inge-
steld. Sla alle wijzigingen in de relevante databasedefinities op. 

6. Nu moet u Designer alle relevante tabellen voor de nieuwe mission 
en request databases in de SQL database laten aanmaken: 
rechtsklik de mission databasedefinitie en selecteer Clear database 
(Wis database) in het snelmenu. Bevestig uw keuze. Doe nu het-
zelfde voor de request databasedefinitie maar alleen als die eerder 
nog niet bestond! Als die wel al bestond dan bestaan de betreffen-
de SQL tabellen al en bevatten ze mogelijk data, dus dan wilt u 

die database niet leegmaken. De Clear database-optie heeft nu de 

juiste, lege tabellen in de SQL database aangemaakt. 

7. AdmoveServerSetup.xml in de \App_Data submap van uw Axiell 
Move Server-map moet nu worden uitgebreid met instellingen om 
de missiefunctionaliteit in te schakelen en om de server te vertel-
len welke velden moeten worden gebruikt om uit te lezen en terug 

te schrijven. U kunt Engelse veldnamen of tags gebruiken. Veran-
der de <Path> waarde (twee keer) in de XML hieronder naar het in 

uw situatie toepasselijke pad, toegankelijk voor uw Axiell Move 
Server, naar de locatie van de relevante database, mission of re-

quest. Kopieer dan de <Missions> en <MissionActions> secties 

van hieronder naar uw AdmoveServerSetup.xml-bestand, onder 

de root <AdmoveSetup> node. Verplaats enige XML eindtags die nu 

alleen op een regel staan naar de regel erboven: twee regels zoals 
de volgende bijvoorbeeld  
<DestinationPackageField>package_destination.id 

</DestinationPackageField> 

moeten een enkele regel worden zonder spaties, waarbij de twee 
XML tags de waarde omsluiten. 
U hebt al een <AdmoveUISettings> sectie: kopieer de <Enable-
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Missions> en <AllowManualMissionActions> regels van hieron-

der naar de bestaande sectie.      

<!-- Setup for the missions --> 

<Missions> 

  <Path>G:\Adlib\Model4.5\data+mission</Path> 

  <!-- fields used in the mission database --> 

  <UserField>user</UserField> 

  <DescriptionField>de</DescriptionField> 

  <DueDateField>du</DueDateField> 

  <DueTimeField>tu</DueTimeField> 

  <DeviceNameField>dn</DeviceNameField> 

  <LoadedByUserField>lu</LoadedByUserField> 

  <LoadedOnDeviceDateField>ld</LoadedOnDeviceDateField> 

  <LoadedOnDeviceTimeField>lt</LoadedOnDeviceTimeField> 

  <StatusChangedDateField>sd</StatusChangedDateField> 

  <StatusChangedTimeField>sh</StatusChangedTimeField> 

  <StatusField>ms</StatusField>--> 

  <NotesField>notes</NotesField> 

</Missions> 

<MissionActions> 

  <Path>G:\Adlib\Model4.5\data+request</Path> 

  <MissionIdField>mission_id</MissionIdField> 

  <ActionTypeField>action_type</ActionTypeField> 

  <ActionStatusField>request.status</ActionStatusField> 

  <!-- <SourceItemField>object_number</SourceItemField>--> 

  <SourceItemField>mission_object_number</SourceItemField> 

  <SourcePackageField>package_source.id</SourcePackageField> 

  <DestinationLocationField>location_destination.id 

  </DestinationLocationField> 

  <DestinationPackageField>package_destination.id 

  </DestinationPackageField> 

  <StatusChangedDateField>status_change.date 

  </StatusChangedDateField> 

  <StatusChangedTimeField>status_change.time 

  </StatusChangedTimeField> 

  <NotesField>request.details</NotesField> 

</MissionActions> 

<!-- Client (tracker) interface settings --> 

<AdmoveUISettings> 

  … 

  <EnableMissions>true</EnableMissions> 

  <AllowManualMissionActions>true</AllowManualMissionActions>  

</AdmoveUISettings> 

8. Recycle uw Axiell Collections application pool en/of herstart Adlib 
voor Windows om het eindresultaat te zien. 

De Missies interface in Axiell Collections vereist ook wat uitleg. Zie de 
Axiell Collections online Help voor alle relevante documentatie. 

http://documentation.axiell.com/alm/collections/en/index.html?ac_release_notes1_4.html
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3.4. De iPhone inrichten 

◼ Een lokaal netwerk kiezen 

De iPhone moet eerst worden ingesteld om contact te kunnen maken 
met het lokale draadloze netwerk. Dat doet u als volgt: 

1. Klik op het iOS-pictogram Instellingen en selecteer vervolgens de 
optie Wi-Fi. 
 

   

2. Kies uit de lijst met beschikbare netwerken uw lokale bedrijfsnet-
werk en voer het wachtwoord in (uw systeembeheerder weet het 

wachtwoord). 

◼ Data alleen via Wi-Fi versturen 

Standaard gebruikt de iPhone een 3G of 4G-inbelverbinding om via 
internet data te versturen wanneer er geen Wi-Fi netwerk beschikbaar 

is. Maar dat jaagt u mogelijk wel onbedoeld op kosten. Het is daarom 
goed te weten dat u deze functionaliteit naar behoefte kunt uitschake-

len:  

1. Open weer de Instellingen-app en kies de optie Mobiel netwerk. 
 

   

2. Schakel Mobiele data vervolgens uit door het schuifje naar links te 
slepen. (Groen betekent: ingeschakeld.) 
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◼ Een VPN-configuratie maken 

Als mensen buiten het bereik van uw lokale Wi-Fi netwerk online met 
Axiell Move moeten kunnen werken, dan moet u ofwel kunnen reke-
nen op een extern Wi-Fi netwerk of u moet toestaan dat een 3G/4G-
inbelverbinding kan worden gebruikt om data over het internet te 
versturen (zie de hierboven besproken optie Mobiele data). Maar als 

de Axiell Move-server veilig is ingesteld, dan heeft de iPhone een ac-
tieve VPN-verbinding nodig om daadwerkelijk via 3G/4G of een extern 
Wi-Fi netwerk contact met de server te kunnen maken.  
U creëert en activeert een VPN-configuratie via Instellingen > Alge-
meen > VPN > Voeg VPN-configuratie toe. Boven aan de configuratie 
stelt u het type VPN-verbinding in naar hoe uw VPN-server is inge-

steld. Verder geeft u een naam (Beschrijving) voor deze VPN-configu-

ratie op, de naam van uw bedrijfs-VPN-Server, de Account waaronder 
contact met de VPN-server moet worden gemaakt, het Active Direc-
tory Wachtwoord van de accountgebruiker, en schakel Stuur alle ver-
keer in. U kunt de Proxy-instelling waarschijnlijk op Uit laten staan. 
Nadat u de VPN-configuratie hebt aangemaakt, kunt u de VPN-verbin-
ding op elk moment aan- of uitschakelen via het Instellingen > VPN-

schuifje. 
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◼ Datum en tijd instellen 

Het is zeer belangrijk dat de huidige datum en tijd op de iPhone cor-
rect zijn ingesteld. Die datum en tijd worden namelijk met uw transac-
ties geassocieerd en een foutieve datum (bijvoorbeeld een datum in 
het verleden) kan ervoor zorgen dat nieuwe transacties in de stand-
plaatsgeschiedenis worden geregistreerd, in plaats van als de meest 

recente. U stelt de datum en tijd in via de Instellingen app: kies daar-
in de optie Algemeen > Datum en tijd en maak de juiste instellingen. 

◼ Een vingerafdruk voor Touch ID registreren 

Iedereen met de toegangscode voor uw Apple-apparaat met vingeraf-
drukherkenning, kan een vingerafdruk voor Touch ID registreren, een 

manier om voor aankopen te betalen en om snel op verschillende apps 
in te kunnen loggen door met de geregistreerde vingertop de Home-
knop aan te raken. Ook op Axiell Move kunt u op deze manier inlog-
gen, ofschoon u zich wel moet realiseren dat een geregistreerde vin-
gerafdruk niet kan worden gekoppeld aan een specifieke gebruiker en 
wachtwoord: inloggen via Touch ID betekent altijd dat u inlogt onder 

de naam en het wachtwoord van de laatst ingelogde gebruiker. 
Dat betekent in feite ook dat u de toegangscode voor een iPhone met 
vingerafdrukherkenning nooit aan anderen moet blootgeven of dat u 
een iPhone met vingerafdrukherkenning helemaal niet met collega’s 
zou moeten delen of dat uw gedeelde iPhone met vingerafdrukherken-
ning onder één algemene gebruikersnaam en wachtwoord mag inlog-

gen zodat alle gebruikers eventueel met een vingerafdruk kunnen 

inloggen en transacties bovendien onder die ene naam mogen worden 
uitgevoerd. 

Een vingerafdruk kan als volgt worden geregistreerd: 

1. In de Instellingen-app, kies Touch ID en toegangscode. 

2. Voer uw toegangscode voor de iPhone in als daarom wordt ge-
vraagd. 

3. Klik op Voeg een vingerafdruk toe en volgt de instructies op het 

scherm. 

4. Selecteer boven aan de Touch ID-instellingen de algemene apps 
waarvoor Touch ID mag worden gebruikt. Axiell Move ziet u hier 
niet terug. 

5. Als collega’s deze iPhone ook gebruiken, adviseren wij u om de 
toegangscodevalidatie voor de Touch ID en toegangscode-

instellingen aan te laten staan. Klik dus niet op Zet code uit. 
Mocht er juist nog geen toegangscode ingesteld staan, stel die dan 
nu in. 
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3.5. Axiell Move in gebruik nemen 

Via de iOS Instellingen-app moet u enkele instellingen voor Axiell 

Move maken voordat u ermee kunt werken. Scroll in Instellingen naar 
onder in de lijst en klik op Axiell Move. 

   

Om te beginnen moet u aangeven of Axiell Move eventueel de camera 

mag gebruiken om barcodes te scannen. (De microfoon wordt niet 
gebruikt dus die optie kunt u uitgeschakeld laten staan.) 

 

Via het menu Notifications bepaalt u of u meldingen van Axiell Move in 
de notificatiebalk en het lockscherm van de iPhone wilt zien en of u bij 

het Axiell Move-pictogram in een rode badge vermeld wilt zien hoeveel 
opgeslagen transacties er nog gesynchroniseerd moeten worden 
(indien aanwezig). 
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Scroll omlaag in de optielijst om nog de volgende instellingen te 

kunnen maken: 

• Base Url – Voer hier de URL in naar de Axiell Move-server 
waarmee u tot nader order alle transacties wilt verwerken.  
 

 
 
Afhankelijk van uw website-URL en de virtuele map waaronder u 
de Axiell Move-application op de server hebt geïnstalleerd, zal die 

URL vergelijkbaar zijn met: 
https://mymuseum.com/axiellmove/handler. (Merk op dat ou-

dere versies van Axiell Move nog naar admovehandler.ashx moe-

ten verwijzen i.p.v. handler.) Zet eerst de cursor in het Base Url-

veld en voer de URL dan met het virtuele toetsenbord in. U hoeft 
dit slechts één keer te doen.  

Start de Axiell Move-app zelf op om de URL (en uw verbinding met 
de server) te testen. Als de Move-server niet gevonden kan wor-
den dan verschijnt onder in het inlogscherm de waarschuwing 
Cannot connect to server... Als de ingevoerde URL toch echt cor-
rect is, dan hebt u bij de installatie van de server wellicht iets ver-

keerd gedaan. 

• Work online – Geef hiermee aan hoe u bij voorkeur werkt. Sleep 

het schuifje naar rechts (de achtergrond wordt groen) als u, wan-
neer mogelijk, online wilt werken. Sleep het schuifje naar links als 
u altijd offline wilt werken: tijdens het offline werken kan er geen 
informatie uit de database worden opgehaald en worden transac-
ties in een logbestand opgeslagen voor latere synchronisatie. 
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• Use sound effects – Na elke transactie wordt op het beeld-

scherm gemeld of de transactie geslaagd is of niet. Als u daar-

naast ook een hoorbare bevestiging wilt krijgen (zodat u de mel-
dingen niet hoeft te lezen), schakel dan met deze optie geluidsef-
fecten in: u hoort dan een pinggeluid als de transactie succesvol 
was en een zoemergeluid als de transactie mislukt is.  
De geluiden die de scanner maakt kunnen op deze manier niet 
worden uitgezet. 

• Login domain - Als uw Axiell Move-systeem gebruik maakt van 
Active Directory-authenticatie, dan moet u hier de naam van het 
lokale netwerkdomein invullen. In alle andere gevallen hoeft u 
geen domeinnaam in te vullen. 

• Device id – Dit is een identificatie van het huidige apparaat. U 
kunt deze id (tezamen met de gebruikersnaam) optioneel in door 
Axiell Move aangepaste records laten opslaan (bij de huidige 

standplaats en standplaatsgeschiedenis), zodat u later in Adlib nog 
eens kunt terugzoeken welke transacties allemaal met een be-
paald apparaat zijn gedaan.  
Standaard wordt hier de id van uw iPhone zichtbaar maar u kunt 
zelf een andere tekst opgeven, indien gewenst, of de eigenschap 
leegmaken. Als u een device id gebruikt, dan moet u in het Axiell 
Move-server configuratiebestand aangeven in welke twee Adlib-

velden de betreffende id bij elke transactie moet worden opgesla-

gen: dat kunnen bestaande velden zijn of nieuwe velden die u via 
Adlib Designer in de betreffende database hebt aangemaakt en op 
schermen hebt geplaatst. Als u wel een device id gebruikt maar in 
het configuratiebestand geen doelvelden instelt, dan zal de id niet 
in records worden opgeslagen. 

• Timeout - Geef hier het aantal milliseconden op waarna een re-
quest wordt geannuleerd. Soms kan de server het zo druk hebben 
dat het erg lang kan duren voor uw transactie of zoekopdracht 
wordt uitgevoerd, en soms kan de request wellicht helemaal niet 
worden uitgevoerd. Om te voorkomen dat de client eeuwig blijft 
wachten, stelt u een time-outinterval in. 5000 milliseconden 

bijvoorbeeld, betekent dat na 5 seconden de request altijd wordt 

afgebroken. U wordt echter geadviseerd voor een waarde van 
15000 of hoger te kiezen. Controleer na een time-outmelding 
altijd eerst of de transactie nu wel of niet in de database is 
verwerkt, voordat u via de iPhone de transactie nogmaals probeert 
uit te voeren. 
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3.6. Een update van de software installeren 

De Adlib-software wordt regelmatig verbeterd, ook Axiell Move. Het is 

mogelijk dat er op enig moment alleen van de app een update be-
schikbaar is, alleen van de server-software of van beide. 

◼ De app 

Wanneer er van de Axiell Move app een nieuwe versie beschikbaar 
komt, dan wordt die door uw iPhone automatisch* opgehaald en over 

de eerder geïnstalleerde versie heen geïnstalleerd. Daarbij blijven uw 
instellingen en gebruiksgeschiedenis behouden zodat u na installatie 
van de update direct verder kunt waar u gebleven was. 

De update wordt alleen automatisch toegepast als u onder Instellingen 
> iTunes & App Store de optie Updates aan hebt staan. Als u die optie 
uit hebt staan, moet u zelf de App Store openen en controleren of er 

een update voor de app beschikbaar is en die dan terstond bijwerken. 

◼ De server-software 

De server-software kunt u eenvoudig handmatig bijwerken: van de 
Axiell Helpdesk ontvang u een zip-bestand met een nieuwe \bin-map 
en mogelijk nieuwe versies van de bestanden global.asax en 

web.config. Zoek uw eerder geïnstalleerde \Axiell Move Server-map 
op, hernoem de bestaande \bin bijvoorbeeld naar \bin-old zodat u een 
back-up hebt en plak de nieuwe \bin-map er dan naast. De glo-

bal.asax en web.config-bestanden kunt u vervangen door de nieuwe 
bestanden.  
Aangezien uw AdmoveServerSetup.xml configuratiebestand in de 

submap \App_Data onaangeraakt is gebleven, zal uw configuratie nog 
intact zijn. 

3.7. Veiligheidsoverwegingen 

Standaard verzendt Axiell Move zijn data in onversleutelde URLs. Dit 
betekent dat het (draadloze) signaal in principe “afgeluisterd” kan 
worden in een poging om gebruikers-ID’s en wachtwoorden in de 

passerende data te decoderen en zelfs spookverplaatsingen van 
objecten uit te voeren. Dit hoeft op een LAN geen probleem te zijn, 

maar wanneer u op een WAN werkt, is dit mogelijke veiligheids-
probleem waarschijnlijk niet acceptabel. 
De oplossing is om het veilige HTTP-protocol te gebruiken om data te 
verzenden (HTTPS). Ga dan als volgt te werk: 

• Installeer een X.509 certificaat op uw Axiell Move-server. Zulke 
certificaten kunnen bij bevoegde certificeringsautoriteiten worden 

aangevraagd. 
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• Zorg ervoor dat u een Axiell Move-versie van 27-04-2014 of later 

hebt. Deze versies van client en server versleutelen alle verzonden 

data als de gecertificeerde server-URL begint met https://. Dit 
gebeurt door versleutelde opdrachten via een zogenaamd POST-
verzoek aan de server te sturen, in plaats van die opdrachten 
onversleuteld in de URL te verzenden (via een GET-verzoek). 
Merk op dat GET-verzoeken wel nog steeds ondersteund worden, 
zodat oudere clients niet omvallen en niet gewijzigd hoeven te 

worden.  

• Wijzig in de Base URL-optie in de Axiell Move-instellingen op de 
iPhone alleen het deel “http://” (de zogenaamde protocol 
identifier) in de URL, naar “https://” en laat de rest van de URL 

zoals die is.  

3.8. Problemen oplossen 

Als u tijdens het gebruik van Axiell Move en de iPhone/scanner-

combinatie tegen problemen aanloopt, dan kunt u die soms eenvoudig 
zelf herstellen. 

• Na online synchronisatie zijn records niet bijgewerkt  

o Tijdens offline werken, kunnen in principe onjuiste trans-
acties worden voorbereid die pas bij de automatische con-

trole van online synchronisatie naar boven komen. Even-
tuele fouten in de transacties of bij de synchronisatie van 

op zich correcte transacties (bijvoorbeeld wanneer een bij 
te werken record al in bewerkingsmodus staat) worden op 
de server in het tekstbestand admove.log in de submap 
\Logs onder \Axiell Move Server geregistreerd, vergezeld 
van datum en tijd. Daarbij worden de gegevens van de 
mislukte transactie zelf ook opgenomen. Als Axiell Move 
bij synchronisatie fouten meldt, dan moet u dus altijd het 

logbestand op de server openen om te zien wat er precies 
fout is gegaan. Met behulp van die informatie kunt u het 
probleem als het goed is reconstrueren en herstellen. Her-

stellen kan betekenen dat u de correcte transactie met 
behulp van Axiell Move alsnog uitvoert, of dat u in object-, 
standplaats- of verpakkingsrecords handmatig wijzigingen 

doorvoert. Er kan verder geen algemene handelswijze 
voor het corrigeren van fouten worden gegeven.  
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• Axiell Move-app reageert niet meer  

o Probeer de app te sluiten en weer opnieuw te starten. Dat 

doet u op de iPhone door twee keer achter elkaar op de 
Home-knop te drukken (waarna alle openstaande apps 
worden getoond), om daarna de Axiell Move-app te sluiten 
door die omhoog te swipen. Start Axiell Move daarna 
opnieuw.  

• De scanner doet het niet meer  

o De scannerhoes zelf moet opgeladen zijn, niet alleen de 
iPhone. Druk op het dunne langwerpige venstertje met de 
gedimde of groene lampjes aan de onderkant van de 

scannerhoes (dit is ook een knop). Eén of meer groene 
lampjes moeten enkele seconden oplichten: vier groene 
lampjes betekent een volle lading. 

o De scannerhoes kan gereset worden. Dat doet u door de 

knop waarmee u normaal scant (rechter zijkant bovenaan) 
ingedrukt te houden en tegelijkertijd het dunne langwer-
pige venstertje met de gedimde of groene lampjes aan de 
onderkant van de scannerhoes in te drukken. Houd beide 
knoppen zo’n vier seconden ingedrukt totdat de hoes een 
piepje geeft. Controleer nu of scannen vanuit Axiell Move 
weer werkt.  

• Een barcode wordt niet goed gescand 

o Mogelijk is de barcode onleesbaar doordat de lijntjes zijn 
vervaagd of vanwege vlekken. 

o De scannerhoes zelf moet opgeladen zijn, niet alleen de 
iPhone. Druk op het dunne langwerpige venstertje met de 
gedimde of groene lampjes aan de onderkant van de 

scannerhoes. Eén of meer groene lampjes moeten enkele 
seconden oplichten: vier groene lampjes betekent een 
volle lading. 

• Fout: object, verpakking of standplaats kan niet worden 
gevonden 

o Als admove.log een probleem vergelijkbaar met het vol-
gende rapporteert: Error executing command 'searchloca-

tion': Adlib.Exceptions.TagNotFoundException: Tag 'pg' 
not found in database 'collect' in record '#####', dan is 
dit een indicatie dat de genoemde veldtag nog niet gedefi-
nieerd is in de datadictionary van de betreffende database. 
De oplossing is om via Adlib Designer handmatig alsnog 
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een velddefinitie voor deze tag aan te maken of om de 

Adlib ValidateDatabase-tool te gebruiken om alle velddefi-

nities voor zulke ongedefinieerde tags automatisch te la-
ten aanmaken. 

Voor meer informatie over de Linea Pro 5 (de scannerhoes), zie de 
handleiding van de fabrikant zelf: 
https://ipcprint.com/media/custom/upload/File-1383768615.pdf 

Mocht het probleem na bovenstaande controles nog niet verholpen 

zijn, neem dan contact op met de Axiell Helpdesk. 

https://ipcprint.com/media/custom/upload/File-1383768615.pdf

