
  INSTALLATIE INSTRUCTIES RECIFARM MOBILE 

1. surf naar de Recifarm website (www.recifarm.be) 
 

2. open de rubriek “updates” 
 

3. onderaan op de pagina vindt u de meest recente Recifarm mobile versie die u kan downloaden 
 

4. klik op het icoontje om te downloaden 
 

5. selecteer Opslaan (niet: uitvoeren) 
 

6. selecteer Bureaublad als locatie 
 

7. Klik dit ZIP bestand aan met de rechtermuisknop en selecteer Winzip > Extract to here. Op uw Bureaublad 
verschijnt nu een nieuw geel mapje “RM”(het ZIP bestand zelf mag u verwijderen) 
 

8. Uw lopende Palm sessie beëindigen 
 

• synchroniseer de palm van elke dierenarts die deel uitmaakt van de lopende sessie 
• nadat de Palm van elke dierenarts werd gesynchroniseerd voert u een comparatie uit 
• de gegevens van de Palm gebruikers staan nu gecentraliseerd op uw PC. Start Recifarm op 

uw PC op en controleer of alle recente Palm gegevens zich op uw PC bevinden. Indien dit niet 
het geval is synchroniseert u nogmaals elke palm en voert u vervolgens één comparatie uit  

• sluit de comparator af:  
 klik het gele mannetje (comparator - rechts onderaan bij de kleine  

icoontjes in de windows Taakbalk) aan met de rechtermuisknop en  
selecteer “Afsluiten” (het gele mannetje verdwijnt) 

• sluit de Hotsync Manager af:  
       klik het roodblauwe cirkeltje (rechts onderaan bij de kleine icoontjes in uw  

windows Taakbalk) aan met de rechtermuisknop en selecteer “Exit”. De Hotsync 
Manager wordt nu afgesloten (icoontje verdwijnt) 

 
• start Windows verkenner (Start > Programma’s > Bureau Accessoires > Windows Verkenner) 

en verwijder de onderstaande bestanden uit de map C:\Program Files\Recifarm: 
comparator.log, cmpr.ini en rfc.mdb. Verwijder enkel de 3 genoemde bestanden, raak de 
overige bestanden niet aan! 

 
9. Recifarm software voor uw Palm installeren 

 
het ZIP bestand dat u hebt gedownload bevat 7 bestanden. Wanneer u een Recifarm Mobile 
update installeert hebt u slechts 3 van deze 7 bestanden nodig. Voor een complete herinstallatie 
van Recifarm Mobile hebt u deze alle 7 de bestanden nodig – zie handleiding): 
• rfc.mdb  (blanco comparator database) 
• recifarm.prc  (Recifarm programma voor Palm) 
• SCSPrint.prc  (printprogramma voor palm) 

 
 
 
rfc.mdb 
Selecteer het bestand rfc.mdb in het mapje “RM” op uw Bureaublad. Wanneer dit bestand 
geselecteerd is (gewoonlijk in het blauw) drukt u op uw toetsenbord op Ctrl + C (kopieren). Open 
vervolgens de map C:\Program Files\Recifarm en druk vervolgens op Ctrl + V (plakken). Als 
windows u vraagt of u bestaande bestanden wenst te overschrijven kiest u JA.  
 
Dubbelkik (in de map Program Files\Recifarm) het bestand Comparator.exe: het gele mannetje 
verschijnt opnieuw tussen de kleine icoontjes rechts onderaan in uw Windows Taakbalk – 
controleer of het mannetje daar staat!!  
 



Klik het kleine gele mannetje (rechts onderaan in uw Windows Taakbalk) aan met de rechter 
muisknop en selecteer “eigenschappen”. U krijgt nu de eigenschappen van de Comparator te zien. 
Zorg ervoor dat volgende zaken ingeschakeld worden:  

• Recifarm comparator altijd manueel opstarten 
• Recifarm comparator altijd opstarten bij het opstarten van windows 
• selecteer de gewenste synchronisatietermijn in het lijstje rechts bovenaan (aanbevolen: 2 

weken) 
• zorg ervoor dat alle overige instellingen UITgeschakeld staan 
• klik op de knop Toepassen (middelste knop onderaan) om de instellingen van de 

comparator op te slaan 
 
Opmerking: let erop dat het vakje “snelle comparatie activeren” NIET aanstaat! Dat mag pas 
geactiveerd worden NA de eerst comparatie.  

 
Start de Palm Hotsync Manager als volgt: Start > Programma’s > Palm Desktop > Hostync 
Manager. De Hotsync Manager wordt weer opgestart (u ziet het icoontje van het roodblauwe 
cirkeltje opnieuw bij de kleine icoontjes verschijnen rechts onderaan in uw Windows Taakbalk).    
 
Klik het Hotsync Manager icoontje (roodblauwe cirkeltje rechts onderaan in uw Windows  
Taakbalk) aan met de rechter muisknop en selecteer “Custom...” (settings). Zorg ervoor  
dat voor elk van de Palm gebruikers (lijstje bovenaan op dit scherm) Recifarm Mobile  
(applications) ingesteld wordt op “niets doen” (do nothing) en “als standaard instellen”.  
 
Hoe doet u dit? 
Selecteer de eerste Palm gebruiker in het lijstje bovenaan (en klik vervolgens op  
“applications” indien u dit links ziet staan). Dubbelklik vervolgens op Recifarm Mobile in  
het lijstje onderaan. Selecteer “niets doen” en “als standaard instellen” en klik vervolgens  
op OK. 

 herhaal deze procedure voor elk van de Palm gebruikers. Nadat u dit klaar hebt klikt u 
op “Done” en wordt het roodblauwe cirkeltje opnieuw tussen de kleine icoontjes in uw 
Windows Taakbalk geplaatst.  U bent nu klaar voor de volgende stap  

 
 
 
 
 
recifarm.prc & SCSPrint.prc 

• voer een Harde Reset uit van elk van de Palms  
• start het programma Palm Desktop op uw PC en verwijder elk van de Palm gebruikers en maak 

deze opnieuw aan met dezelfde palm gebruikersnaam als voorheen. Hoe?: 
o Start > Programma’s > Palm Desktop > Palm Desktop 
o nadat Palm Desktop opstart, opent u rechts bovenaan het lijstje van de Palm gebruikers 

(“User”). Selecteer in dit lijstje “Edit users...” 
o selecteer een palm gebruikers en klik “Remove”. Nadat elk van de Palm gebruikers 

verwijderd werden, maakt u deze opnieuw aan (klik op “New”) 
o sluit vervolgens palm desktop met het kruisje 

 
• elk van beide .prc bestanden dient op de Palm van elke Palm gebruiker geïnstalleerd te worden. 

Hoe gaat u tewerk? 
o Start > Programma’s > Palm Desktop > Palm QuickInstall (soms heet dit Palm Installtool) 
o selecteer een palm gebruiker waarvoor u de update wilt installeren (lijstje van users) 
o klik op de knop “Add” (gewoonlijk links onderaan) 
o blader naar de map “RM” op uw Bureaublad die de Palm bestanden bevat 
o selecteer beide bestanden recifarm.prc & SCSPrint.prc. Windows biedt u de mogelijkheid 

om meerdere bestanden tegelijk te selecteren zolang u de CTRL toets op uw toetsenbord 
ingedrukt houdt en met de linker muisknop op de bestandsnaam klikt. Wanneer deze 2 
bestandjes geselecteerd zijn (gewoonlijk staan deze dan in het blauw) klikt u op “Open”. 
De beide bestanden staan nu klaar om naar de Palm van de geselecteerde Palm 
gebruiker overgezet te worden 

 herhaal hogerbeschreven procedure voor elk van de Palm gebruikers 
 

o sluit Palm Quick Install af met het kruisje 
o synchroniseer nu elk van de palms één voor één door ze in de cradle (voetje) te plaatsen 

en op de synchronisatieknop te drukken. U hoort een geluidssignaal wanneer de installatie 
start en u krijgt een geluidssignaal te horen zodra de installatie van een Palm voltooid is.  

 
 



Nadat de installatie van de eerste Palm voltooid is neemt u deze uit zijn cradle (voetje) en voert u 
volgende stappen uit:  

o klik op het “huisje” op uw Palm. Het Bureaublad van uw palm verschijnt 
o klik 1x op het icoontje Recifarm. Er gebeurt op het eerste zicht niets (achter de schermen 

wordt een lege Recifarm database structuur aangemaakt) 
o klik nu 1x op het icoontje SCSPrint.  
o zorg dat de juiste printer “HP (PCL)” en de juiste printsnelheid (Bluetooth) geselecteerd 

staat 
o klik op het woordje “unlicensed” en geef uw SCSPrint code in. Die code hebt u van ons 

ontvangen. Indien u uw code niet meer heeft, contacteer ons per e-mail  info@recifarm.be 
Uw code zal u dan nogmaals doorgestuurd worden via email.  

o geef uw SCSprint code in en klik op OK.  
o klik op de knop “More Settings” en stel het volgende in: 

 left margin = 0 (=nul) 
 orientation = L (= Left) 
 klik op OK (of Done) 

 
 herhaal deze procedure voor elk van de Palm gebruikers. 

 
 

10. Gegevens naar de Palm overzetten 
 

• start de Recifarm Comparator (klik het gele mannetje aan met de rechtermuisknop en selecteer 
“uitvoeren”: het kan zijn dat u het dialoogvenster niet direct ziet staan, controleer of het niet 
verborgen staat achter openstaande vensters) 

• in het dialoogvenster dat verschijnt selecteert u de Recifarm brondatabase (dubbelklik op het 
bestand “recifarm.mdb”) en in het venstertje “Recifarm doeldatabase” dubbelklikt u op het bestand 
“rfc.mdb” 

• de Recifarm comparator wordt nu uitgevoerd en u krijgt een melding zodra deze klaar is 
• klik het icoontje van de Hotsync Manager (roodblauwe cirkeltje) aan met de rechter muisknop 
• selecteer Custom... (settings) 
• dubbelklik vervolgens op Recifarm Mobile in het lijstje onderaan (applications) 
• selecteer “bestanden synchroniseren” én “als standaard instellen” en klik vervolgens op OK 

 
 herhaal deze procedure voor elk van de Palm gebruikers. 

 
Voer nu voor elke palm nogmaals een synchronisatie uit (tijdens deze synchronisatie worden uw gegevens 
overgezet van uw PC naar de Palm) 

 
 
 

Bij problemen of vragen, bel Recifarm support tussen 9u30 18u00 op het nr.: 
 

014-50.61.01 
 


