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1 Algemeen 

1.1 Inleiding 

Smart-Field en Smart-Office kunnen op diverse omgevingen worden geïnstalleerd. Deze handleiding 
beschrijft de systeemeisen voor de Smart-Field en Smart-Office. 
 
Back2B6 adviseert voor Smart-Field de handheld M3Sky of M3Orange. Een plaatje van de M3Sky is te 
zien op de eerste pagina van dit document. Voor het bestellen van veldcomputers kunt u gebruik maken 
van het bestelformulier dat op de download-pagina van de Back2B6 website www.back2b6.net onder het 
kopje hardware voor in het veld.  
 
Sommige veldwerkbureaus zijn in het bezit van een Psion Workabout. Deze veldcomputer is ook 
uitstekend geschikt om de Smart-Field software op te kunnen gebruiken. 
Ook andere Windows Mobile handheld computers zijn prima geschikt zolang ze aan de systeemeisen 
voldoen zoals beschreven in dit document.  
  
Indien u vragen of suggesties heeft schrijf dan een email naar info@back2b6.com en een van onze 
medewerkers zal zo snel mogelijk reageren. U kunt ook een bericht posten op het forum. Ga hiervoor 
naar www.back2b6.net en kies onder het kopje secundaire links voor Forum. Ook dan zal een van onze 
medewerkers zo snel mogelijk een reactie geven. Uiteraard kan dan ook ieder ander een reactie geven. 
 
Het Back2B6 team wenst u veel succes bij de keuze van een juist systeem voor Smart-Field en  
Smart-Office. 
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2 Systeemeisen Smart-Field 

Om Back2B6 Smart-Field op een handheld te kunnen gebruiken moet de handheld onder andere aan de 
volgende eisen voldoen: 
 

• Vereist: 
o Schermresolutie van 240 x 320 of beter (met dezelfde lengte-breedte-verhouding) 
o Windows Mobile 5 of 6.x. 

Smart-Field is weliswaar niet ontwikkeld voor een Pocket PC maar het is gebleken dat de 
software ook uitstekend werkt op een Pocket PC.  

o Microsoft .Net Compact Framework 3.5 of hoger 
Mocht er op de handheld een lagere versie van het DNF zijn geïnstalleerd, dan zorgt de 
Smart-Field installatieprocedure voor de installatie van DNF 3.5.  

o Mogelijkheid om bestanden van de handheld op een PC te krijgen en vice versa 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan: e-mail functionaliteit, SD-kaartje, Bluetooth, docking station 
met ActiveSync of Windows Mobile Device Center  

 

• Geadviseerd: 
o GPS ontvanger 
o 1D Barcode Laserscanner 
o GSM/GPRS 

Ten behoeve van het verzenden en ontvangen van e-mails met Smart databestanden. Deze 
Smart databestanden zijn doorgaans slechts tientallen kilobytes groot wat betekent dat 
GPRS uitstekend volstaat voor het transport van deze bestanden. UMTS is hiervoor beslist 
niet noodzakelijk. 

o E-mail-functionaliteit 
De veldwerker kan dan heel eenvoudig zijn Smart databestanden vanuit het veld naar de 
projectleider e-mailen.   

 

• Optioneel: 
o Slot voor SD-kaartje 
o Bluetooth 
o Docking-station 
o Camera 

 

• Rechten: 
o Registry Lezen/Schrijven/Verwijderen: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Back2B6  
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3 Systeemeisen Smart-Office 

Om Back2B6 Smart-Office op een PC te kunnen gebruiken moet de PC aan onder andere de volgende 
eisen voldoen: 
 

• Vereist: 
o Windows XP of hoger  
o Microsoft .Net Framework 2.0 of hoger 
o Mogelijkheid om bestanden van de handheld op een PC te krijgen en vice versa 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan: e-mail functionaliteit, SD-kaartje, Bluetooth 
o Internettoegang 
o Webbrowser zoals MS InternetExplorer 

 

• Geadviseerd: 
o Docking-station met ActiveSync of Windows Mobile Device Center t.b.v. de handheld 
o Email functionaliteit: Lokaal op de PC (bv. Outlook) of Webmail (bv. GMail)   
o Applicatie om .csv bestanden te openen zoals bijvoorbeeld MS-Excel 

 

• Optioneel (In geval dat de PC gebruikt gaat worden als vervanging van de handheld) 
o GPS ontvanger 
o 1D Barcode Laserscanner (bijvoorbeeld via USB) 

 

• Rechten 
o Directory Lezen/Schrijven/Verwijderen in “Mijn Documenten” 

Bijvoorbeeld:  
� *:\Mijn Documenten 
� *:\My Documents  
� *:\Users\<naam gebruiker>\Documents 

o Rechten om de GPS Toolkit software te kunnen registreren in de registry 
Tijdens de installatie van Smart-Office wordt het volgende commando uitgevoerd: 
Voor 32-bit machines: regsvr32 GpsCtl32.dll 
Voor 64-bit machines: regsvr32 GpsCtl64.dll  


