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1 Inleiding

1.1 Algemeen

Diver-Mobile is een softwarepakket dat op een mobiel apparaat (smartphone, PDA) 
kan worden gebruikt om veldgegevens van een grondwatermeetnet te verzame-
len. In combinatie met Diver-NETZ-hardware vormt Diver-Mobile een compleet en 
draadloos systeem voor het beheren van een grondwatermeetnet.

Het Diver-Mobile installatiepakket bestaat uit onderstaande componenten:
• Diver-DXT-Start om de Diver-DXT datalogger te starten.
• Diver-Mobile om gegevens van Diver-DXT en Diver dataloggers uit te lezen.
• Configuratietool en –bestand om de instellingen van het grondwatermeetnet en 
 de systeeminstellingen te configureren.

1.2 Lijst ondersteunde apparaten

Dataloggers
Cera-Diver DI701, DI702, DI705, DI710
Mini-Diver DI501, DI502, DI505, DI510
Micro-Diver DI601, DI602 DI605, DI610
Baro-Diver DI500
CTD-Diver DI271, DI272, DI273
Diver-DXT Baro datalogger AS338

Interface
Diver-Mobile ondersteunt onderstaande Diver interfaces:
Diver-Gate(M) AS345

1.3 Software en hardwarevereisten 

Softwarevereisten voor de PC:
• ActiveSync (Windows XP) of Windows Mobile Device Center (Windows Vista en  
 Windows 7) geïnstalleerd.

Ga om ActiveSync (Windows XP) te downloaden naar:
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=15
Volg de instructies op de website.

Ga om Windows Mobile Device Center (Windows 7, Windows Vista) te installeren 
naar:
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=14 (32-bit) of
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=3182 (64-bit)
Volg de instructies op de website.
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Systeemeisen voor een mobiel apparaat:
• Windows Mobile Versie 6.1 professional of later
• Minimaal 128 MB RAM
• Minimaal 4 GB Flash geheugen (SD card)
• Bluetooth V2.1 + EDR
• GPRS modem met SIM kaart met geactiveerde datadienst (optioneel om data 
 naar een FTP server te verzenden)

Diver-Mobile is op onderstaande apparaten getest:
•	HTC-HD2 met Windows Mobile 6.5 Professional
•	NAUTIZ X7 met Windows Mobile 6.1 Professional
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2 Installatie instructies Diver-Mobile

2.1 Diver-Mobile installeren (Windows 7, Windows Vista)

Voor de installatie wordt u geadviseerd om de vorige versie van Diver-Mobile te 
verwijderen.

Om Diver-Mobile te installeren dient u:

1.  Uw mobiele apparaat op uw computer aan te sluiten. Onderstaand venster zou  
  dan op uw computerscherm moeten verschijnen:

Als dit venster niet verschijnt, zie dan de handleiding voor 
Windows Mobile Device Center.

2.  Dubbelklik op de Diver-Mobile_xxx.msi-bestanden om de installatie te starten.
  Ga naar www.swstechnology.com om de installatie bestand te downloaden.
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3.  Kies een installatiemap en klik op Next.

4.  Bevestig de installatie door op Next te klikken. De installatie begint en kan enkele  
  minuten duren.

5.  Klik op Close zodra de installatie voltooid is.
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6.  Zodra alle installatiebestanden naar uw apparaat zijn gedownload, verschijnt er  
  een pop-upvenster, waarin u wordt gevraagd het mobiele apparaat te controle-
  ren voor bijkomende installatiestappen.

7.  Onderstaande toepassingen worden nu op uw mobiele apparaat geïnstalleerd:
	 	 • Microsoft.NET CF 3.5 EN-String Resource
	 	 • Microsoft.NET CF 3.5
	 	 • SWS Diver-Mobile
	 	 • SQLServerCompact 3.5 Core

Volg de op het apparaat getoonde instructies om deze toepassingen te installeren. 
De volgorde waarin de toepassingen worden geïnstalleerd kan verschillen. 
Kies voor elke stap “Device” als de installatielocatie en klik op “Install”.

De installatie van Diver-Mobile is nu met succes voltooid.
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2.2 Diver-Mobile installeren (Windows XP)

Voor de installatie wordt u geadviseerd om de vorige versie van Diver-Mobile te 
verwijderen.

Om Diver-Mobile te installeren dient u:

1.  Uw mobiele apparaat op uw computer aan te sluiten. Onderstaand venster zou  
  dan op uw computerscherm moeten verschijnen:

2.  Dubbelklik op de Diver-Mobile_xxx.msi bestand om de installatie op te starten. 
  Ga naar www.swstechnology.com om het installatie bestand te downloaden.
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3.  Klik op Next om de installatie van Diver-Mobile te starten.

4.  Kies een installatiemap en klik op Next.

5.  Bevestig de installatie door op Next te klikken. De installatie begint en kan 
  enkele minuten duren.
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6.  Klik op Close zodra de installatie voltooid is.

7.  Zodra alle installatiebestanden naar uw apparaat zijn gedownload, verschijnt er  
  een pop-upvenster, waarin u wordt gevraagd het mobiele apparaat te controle-
  ren voor de volgende installatiestappen.
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8.  Onderstaande toepassingen worden nu op uw mobiele apparaat geïnstalleerd:
	 	 • Microsoft.NET CF 3.5 EN-String Resource
	 	 • Microsoft.NET CF 3.5
	 	 • SWS Diver-Mobile
	 	 • SQLServerCompact 3.5 Core

Volg de op het mobiele apparaat getoonde instructies om deze toepassingen te 
installeren. De volgorde waarin de toepassingen worden geïnstalleerd kan verschil-
len. Kies voor elke stap “Device” als de installatielocatie en klik op “Install”.

Als er een venster verschijnt met de vraag of u wilt doorgaan met de installatie van 
het programma van een onbekende uitgever, kiest u Yes.

De installatie van Diver-Mobile is nu met succes voltooid.
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3 Kennismaking met Diver-Mobile

3.1 Configuratie instellingen

Tijdens de installatie van Diver-Mobile wordt een configuratietool (ConfigTool) en 
xml bestand (Config.xml) aangemaakt. Met de ConfigTool kan de gebruiker de net-
werk ID en de FTP server instellen. 

Configuratie tool
Met de ConfigTool kan de gebruiker, onder de “General” tabblad, de volgende 
instellingen configureren: 
•	Communication session duration (Communicatie sessie duur). Deze tijdsduur geeft  
 de beschikbare tijd weer voor de overdracht van gegevens tussen de Diver-DXT  
 en de Diver-Gate(M). De standaard communicatie sessie duurt 60 seconden en dit  
 is de aanbevolen duur.
•	Network ID. De netwerk ID beveiligd uw netwerk. De standaard netwerk ID is 1234.
 De gebruiker kan de netwerk ID in de Diver-DXT programmeren met Diver-Office  
 2012. Met de ConfigTool van de Diver-Mobile kan de gebruiker de Diver-Gate(M)  
 instellen voor een andere netwerk ID.
•	Wake-up session duration (Wakeup sessie duur). Deze tijdsduur geeft de beschik-
 bare tijd aan voor het scannen van Diver-DXTs met de Diver-Gate(M). 
 De standaard wake up sessie duurt 29 seconden en dit is de aanbevolen duur.

Het “FTP” tabblad wordt gebruikt voor het configureren van de FTP server 
instellingen: 
•	 IP address. IP adres opgenomen in een numeriek formaat 
 (URL is niet ondersteund). 
•	Poort. Poortnummer voor het opzetten van de verbinding.
•	User name. Gebruikersnaam (user id) voor de server.
•	Directory. Pad naar de juiste map (folder).
•	Password. Wachtwoord corresponderend met de gebruikersnaam. 

De configuratie tool (ConfigTool) is te vinden in Program Files\DiverMobile. 
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3.2 Diver-Mobile symbolen

Het figuur hieronder geeft de symbolen weer die in Diver-Mobile worden gebruikt 
om de status van de apparatuur, gegevensverzameling en FTP data overdracht aan 
te geven. 

3.3 Starten Diver-DXT datalogger

In deze paragraaf nemen we aan dat het pairen van de Bluetooth van uw mobiele 
apparatuur met de Diver-Gate(M) succesvol is voltooid en dat de instellingen in 
het configuratiebestand overeenkomen met de voorkeuren van de gebruiker (zie 
Configuratie-instellingen in deze handleiding). Instructies voor het pairen van de 
Diver-Gate(M) en een mobiel apparaat vindt u in de Diver-NETZ handleiding van 
Schlumberger Water Services.

Voordat u de toepassing Diver-DXT Start gebruikt, dient er een Bluetooth-verbinding 
aanwezig te zijn tussen de Diver-Gate(M) en een mobiel apparaat. Als de Bluetooth 
LED met hoge frequentie knippert, betekent dit dat er een Bluetooth verbinding is.

U krijgt toegang tot Diver-DXT-Start programma via de Diver-Mobile-programma 
map (bv. Program Files\Diver-Mobile). Als u Diver-DXT Start voor het eerst opstart, 
verschijnt er een welkomscherm (met het versienummer van de software). 
Zie onderstaande voorbeeldfiguur:
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Batterijniveau Diver-Gate(M)

Batterijniveau Diver-DXT

Signaalsterkte

Lage Bit Error Rate

Medium Bit Error Rate

Hoge Bit Error Rate

Downloaden

Succesvol gedownload / Data overdracht FTP succesvol

Download overslaan / Data overdracht FTP overslaan

Fout downloaden / Fout data overdracht

 

Battery level Diver-Gate(M)

Battery level Diver-DXT

Signal strength

Low Bit Error Rate

Medium Bit Error Rate

High Bit Error Rate

Downloading

Downloaded successfully / Transferred successfully to FTP

Skip download / Skip transfer to FTP

Error downloading / Error transferring to FTP
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Zodra de Diver-Gate(M) is gedetecteerd, wordt het aantal gescande apparaten in 
een tweede venster getoond (standaard 30 seconden). Zie onderstaand voorbeeld-
figuur:

Het derde venster toont de gegevens van de gescande apparaten (locatiecodes). 
Alle locaties zijn standaard niet aangevinkt. Zie onderstaand voorbeeldfiguur: 

De gebruiker kan met behulp van de vakjes de locatie(s) selecteren om aan te geven 
welke Diver-DXT baro logger(s) moet worden gestart. Door op de knop “Start” te 
klikken, wordt de Diver-DXT baro logger (s) gestart. De meetinterval van de Diver-
DXT baro logger is 60 minuten (start heel uur). Zie onderstaande voorbeeldfiguren: 
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3.4 Gegevens in het veld uitlezen 

Voordat u met Diver-Mobile gaat werken, dient de Bluetooth van de uw mobiele 
apparatuur gepaird te zijn met de Diver-Gate(M) en dienen de instellingen in het 
configuratiebestand overeen te komen met de voorkeuren van de gebruiker. Zie 
Diver-NETZ handleiding van Schlumberger Water Services voor instructies omtrent 
het pairen. Als de pairing is uitgevoerd, doorloopt u onderstaande stappen om de 
Bluetooth-verbinding tussen uw mobiele apparaat en de Diver-Gate(M) tot stand te 
brengen:
• Zorg dat de veldcomputer niet volledig afgesloten is. 
• Zet de Diver-Gate(M) aan. 
• Na 20 seconden gaat de Status LED knipperen en gaat de Bluetooth LED ook 
 periodiek branden.
• Na 10 tot 30 seconden gaat de Bluetooth LED onregelmatig knipperen (lijkt vrijwel  
 constaant).
• De Bluetooth verbinding tussen uw mobiele apparaat en de Diver-Gate(M) is 
 toestand gebracht  en de Diver-Mobile software kan worden gestart.

Voor het gebruik van Diver-Mobile dient u binnen radiobereik te zijn van de Diver-
DXT. Meer informatie over het radiobereik vindt u in de Diver-NETZ handleiding van 
Schlumberger Water Services. Om Bluetooth verbinding tussen de Diver-Gate(M) 
en een mobiel apparaat mogelijk te maken, dient u ervoor te zorgen dat het door u 
gebruikte mobiele apparaat zichtbaar is voor andere apparaten.
Start de Diver-Mobile toepassing zodra aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.

1.  Start Diver-Mobile vanaf het startmenu of met de snelkoppeling 
  (indien aangemaakt). 

2.  Scan voor Diver-DXT’s. 
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3.  Selecteer de locaties van gescande Diver-DXT’s. 

Locatiecodes kunnen in een of twee vakjes worden getoond, afhankelijk of de loca-
ties de laatste 24 uur al zijn gescand en uitgelezen. De locaties die in de laatste 
24 uur reeds zijn uitgelezen worden in het onderste vakje getoond. 

4.  Verzamelen van de gegevens. 

Indien nodig is het mogelijk om de knop “Skip” te gebruiken om het uitlezen van een 
geselecteerd Diver-DXT apparaat over te slaan en naar de volgende Diver-DXT te 
gaan.

5.  Versturen van gegevens naar FTP Server.
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6.  Diver-Mobile afsluiten. 

Sluit de toepassing af door OK te selecteren. Indien nodig kan het scannen van 
Diver-DXT apparaten worden herhaald met de knop “ReScan”.  

3.5 Beheren door Diver-Mobile verzamelde gegevens

Er zijn twee manieren om de door Diver-Mobile verzamelde gegevens (databestan-
den) te beheren:

• via een FTP server (optioneel)

Let op: als een gebruiker ervoor kiest om de gegevens naar de FTP server te sturen, 
worden de DAT files in de wachtrijmap (Queue folder) verwijderd zodra de gegevens 
met succes naar de FTP server zijn verstuurd. De gegevens bevinden zich nog wel in 
de Diver-Mobile database.
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• via ActiveSync

De verzamelde gegevens met Diver-Mobile worden op de SD kaart van het mobiele 
apparaat opgeslagen. Om toegang te krijgen tot de verzamelde DAT files, gaat u 
naar Start en opent u de Verkenner. In het Verkennervenster selecteert u Mijn 
Apparaat en opent u de Geheugenkaart directory door erop te klikken. De verzamel-
de gegevens worden in de Wachtrijmap (Queue folder) opgeslagen. Met ActiveSync 
kunt u de DAT bestanden kopiëren en in Diver-Office of Diver-Office Premium impor-
teren. Als u ActiveSync niet gebruikt, is het nog altijd mogelijk om gegevens direct 
van de SD kaart naar een PC te kopiëren.
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