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2 Historiek 

 

Versie Datum Commentaar Door 

1.0 01-09-2003 Initiële versie Inno.com 

1.1 08-09-2003 Installatie luik toegevoegd Inno.com 

1.2 22-09-2003 Keuze van eenhedenprofiel toegevoegd Inno.com 

1.3 24-sept-2003 Overzicht gebruikte eenheden voor CSV en RS232 
export toegevoegd 

Inno.com 

1.4 6-feb-2003 Uitbreiding voor LAT en verbinding status Inno.com 

2.0 18-mei-2009 Uitbreiding voor publiek aanbieden van de 
Hymedis data 

Inno.com 

2.1 14-juni-2009 Aanpassing aan opmerkingen na FAT Inno.com 

2.2 19-okt-2009 Bijkomende Disclaimer toegevoegd Inno.com 
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3 Bijkomende Disclaimer 

 

3.1 Voorafgaande bepaling 

Deze disclaimer geldt op de toegang tot en, afhankelijk van de aard van de applicatie, het online 
opstarten of downloaden van een HYMEDIS-applicatie, bovenop de “Disclaimer gebruik HYMEDIS 
website”, opgenomen op de HYMEDIS-website. 
 

3.2 Aanvaarding voorwaarden 

Indien u een HYMEDIS-applicatie aanklikt, wordt u geacht hiervan kennis te hebben genomen en 
de aanvullende gebruiksvoorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden. 
 
De voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van de HYMEDIS-applicaties kunnen op ieder 
moment en zonder kennisgeving worden gewijzigd. 
 
 

3.3 Gebruik van de applicaties 

Het is de gebruiker onder geen beding toegestaan om de HYMEDIS-applicaties of de ermee 
bekomen gegevens gedeeltelijk of geheel, op zich of in herkenbare vorm, te reproduceren of te 
publiceren. 
 
Commercieel gebruik van de HYMEDIS-applicaties en de eruit bekomen gegevens, waarbij het 
gebruik van de applicaties of de eruit bekomen gegevens worden aangerekend aan derden, is niet 
geoorloofd zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de beheerder van HYMEDIS; de 
beheerder van HYMEDIS is niet verplicht hiertoe toestemming te verlenen. 
 
De gegevens bekomen door toepassing van een HYMEDIS-applicatie mogen niet als een 
persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan worden beschouwd. 
 
Om een specifiek of een persoonlijk advies te verkrijgen, dient u Meetnet Zege of Meetnet Vlaamse 
banken te raadplegen. 
 
Uit de toegang tot en het gebruik van een HYMEDIS-applicatie kan geen enkel recht worden 
ontleend. 
 
Als u onjuistheden, onnauwkeurigheden of andere tekortkomingen vaststelt, kunt u contact 
opnemen met de beheerder van HYMEDIS. 
 
 

3.4 Intellectuele eigendomsrechten 

De toegang tot en het gebruik van de HYMEDIS-applicaties en het gebruik van de eruit bekomen 
gegevens geschiedt onder voorbehoud van het auteursrecht van de meetnetten van het Vlaamse 
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Gewest en van het Koninkrijk der Nederlanden, van waar de gegevens en de applicaties afkomstig 
zijn.  
 
 

3.5 Aansprakelijkheid 

Hoewel de HYMEDIS-applicaties met de grootst mogelijke zorg werden samengesteld, kunnen 
hieraan geen rechten worden ontleend.  
 
Er wordt geen enkele garantie gegeven voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de 
HYMEDIS-applicaties. 
 
Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of verband houdend met de HYMEDIS-applicaties, zowel 
de software als de gegevens, wordt afgewezen. 
 
Iedere aansprakelijkheid voor het tijdelijk dan wel permanent geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar 
zijn van de HYMEDIS-applicaties, wordt afgewezen. 
 
Elke aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik 
van de HYMEDIS-applicaties en de erdoor bekomen gegevens, met inbegrip, zonder beperking, 
van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op 
uw computersysteem of van uw apparatuur, programmatuur of andere, wordt afgewezen. 
 
De aansprakelijkheidsbeperking heeft de verste draagwijdte die op de datum van het gebruik van 
de HYMEDIS-applicaties door het algemeen verbintenissenrecht wordt toegelaten. 
 
Met deze uitsluiting van aansprakelijkheid wordt niet beoogd de aansprakelijkheid te beperken in 
strijd van de toepasselijke regelgeving. 
 
 

3.6 Registratie 

De beheerder registreert het gebruik van de HYMEDIS-applicaties voor statistische doeleinden. 
 
Deze gegevens worden door de beheerder uitsluitend voor aan de HYMEDIS-applicaties 
gerelateerde aangelegenheden gebruikt en zullen noch voor commerciële noch voor andere 
doeleinden worden doorgegeven aan derden. 
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4 Inleiding 

Deze handleiding beschrijft het gebruik en de mogelijkheden van de Hymedis Client applicatie.  
 
Hymedis is een distributiecentrum voor hydro-meteo gegevens, gelokaliseerd in Vlissingen. Vanuit 
twee meetnetten (het meetnet Vlaamse banken in Oostende en het meetnet ZEGE in Middelbrug) 
stromen op continue basis hydro –en meteogegevens (waterstand, wind, stroming,...) naar dit 
centrum. Via een aantal (mogelijk draadloze) toepassingen kunnen deze gegevens vervolgens 
geraadpleegd worden. De Hymedis Client applicatie is één van deze toepassingen. Ze maakt het 
mogelijk de Hymedis gegevens te visualiseren op een PC. 
 
In volgende figuur is het Hymedis concept vereenvoudigd weergegeven: 
 

Meetnet

ZEGE

Meetnet

Vlaamse banken
HYMEDIS server

Vlissingen

Hymedis Client

off-line

Hymedis Client

on-line
Internet

GPRS

 
 
De Hymedis Client software is een eindapplicatie die toelaat om op een statische kaart de meest 
recente meetwaarden voor verscheidene types parameters op te vragen:  
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De Hymedis Client applicatie bestaat in 2 versies: 

� Off-line versie, dewelke men via CD op de PC dient te installeren. 
� On-line versie in de vorm van een applet, dewelke men via een internet browser kan 

opstarten (zie http://www.hymedis.net/). 
 

Functioneel zijn beide versies bijna identiek, met de uitzondering dat de off-line versie kan loggen 
naar RS232 en automatisch draadloze verbindingen tot stand kan brengen (met ondersteuning voor 
meerdere modems).  
 
Onderstaande tabel geeft aan in welke situaties welke versie het meest geschikt is: 
 

Situatie Versie 

Geen high speed verbinding met het internet 
(zoals LAN, kabel modem of ADSL) 

Off-line versie 

Behoeft aan RS232 logging Off-line versie 

Andere gevallen On-line versie 

 
Bij gebruik van de on-line versie bent U zeker dat U steeds over de meest recente functionaliteit 
beschikt. 
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5 Gebruik 

Om te kunnen beschikken over de ganse functionaliteit van de Hymedis Client dient U deze te 
installeren. Voor de  on-line variant dient U mogelijk ook eenmalig een Java plug-in te installeren. 
Dit gebeurt, indien nodig, automatisch de eerste maal U de on-line versie van de Hymedis Client 
opstart. Voor detail informatie zie sectie 7. 
 
In wat volgt bespreken we de functionaliteit van de Hymedis Client (zowel on-line als off-line). 

5.1 Opstarten 

5.1.1 Off-line versie 

Na installatie zal u volgend icoon op uw desktop zien verschijnen: 
 

 
 
Door hierop te dubbelklikken wordt de applicatie gestart. Een andere manier om de applicatie te 

starten is door met de Windows verkenner naar de map C:\Hymedis\javaClient te gaan en 

daar hymclient.exe te starten.  
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5.1.2 On-line versie 

Voor de online versie surft u naar http://www.hymedis.net/.  
Selecteer de applet link: 
 

 
 
Bij het starten van de applet dient U aan te geven dat U de applet vertrouwd en dat deze uitgevoerd 
mag worden op uw systeem.  
 
Opmerking: 
- Om de on-line versie te kunnen draaien dient U eenmalig de java plug-in van Sun te installeren. 

Zie hiervoor sectie 7.2. 
- Soms geraken deze dialoog vensters ongemerkt verborgen onder andere dialoog vensters. 

Gebruik dan de ALT-TAB combinatie om deze verborgen dialoog vensters terug op de 
voorgrond te krijgen. 

- De on-line versie werkt niet wanneer deze 2 maal naast mekaar opgestart wordt. De eenheden 
selectie zal dan foutief zijn, alsook zullen de tekstberichten niet goed verwerkt worden. In de off-
line versie is dit wel mogelijk! 
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5.2 Selecteren eenheden profiel 

5.2.1 Off-line versie 

Na het opstarten van de Hymedis client wordt er gecontroleerd of er automatische updates 
beschikbaar zijn op de server. Indien er automatische updates zijn worden deze geladen. Daarna 
kan u bepalen welk referentievlak dient gebruikt te worden voor het weergeven van de 
waterstanden. Eens u deze keuze gemaakt heeft is het niet meer mogelijk om dit te wijzigen. Indien 
u dit toch wenst, dient u de applicatie te herstarten.  
 
Opmerking: 
- Soms geraken deze dialoog vensters ongemerkt verborgen onder andere dialoog vensters. 

Gebruik dan de ALT-TAB combinatie om deze verborgen dialoog vensters terug op de 
voorgrond te krijgen. 

 

 
 

Op het moment dat u op ‘OK’ drukt zal de software trachten de centrale server te bereiken. Onder 
Windows XP zal dan het volgende dialoog venster getoond worden met de vraag hoe een 
verbinding tot stand gebracht moet worden. 
 

 
 
U kan hier zelf een keuze maken. Indien u werkt met een configuratie met vaste modems is het 
echter aan te raden om dit NIET te doen en de software dit in uw plaats te laten doen (voor een 
bluetooth configuratie kan dit wel gebruikt worden).  
Indien u met vaste modems werkt opent u daarom best ‘Instellingen’ en deselecteer hierin de optie 
‘Automatisch kiezen inschakelen per locatie’ voor de huidige locatie en vink ‘Automatisch kiezen 
uitschakelen wanneer ik ben aangemeld’ aan.   
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Klik op ‘OK’. 
 

 
  
Sluit het Netwerkverbindingen venster door op ‘Annuleren’ te drukken. U zal dan een DOS venster 
zien verschijnen zonder text in (de hoofding bevat rasdial):  
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Dit duidt erop dat de software bezig is een verbinding te maken. Elke keer als er een verbinding 
gemaakt of afgebroken wordt zal zo’n venster verschijnen.  
Het op en afbreken van een verbinding gebeurt typisch na het aanloggen. Ook tijdens gebruik kan 
dit voorkomen wanneer de dekking van bvb. BASE wegvalt, dan zal de software automatisch 
trachten via KPN een verbinding op te zetten (en vice versa). Lukt het de software niet om via een 
van beide operatoren een verbinding op te zetten zal de applicatie een gepaste foutmelding geven 
(zie sectie 8) en niet meer actief zijn. Door opnieuw een parameter te selecteren wordt de applicatie 
opnieuw geactiveerd en zal deze automatisch een verbinding trachten op te zetten. 
 
Opmerking: 
- De modems zijn zodanig geconfigureerd dat zij roaming uitsluiten. Dit om de kosten van de 

draadloze dienst binnen de perken te houden. 
- Meer over de mogelijk communicatie configuraties vind je in sectie 7.1.2 

5.2.2 On-line versie 

In de on-line versie dient u bij het opstarten aan te geven welk referentievlak gebruikt dient te 
worden voor het weergeven van de waterstanden. Nadat u bent aangelogd is het niet meer mogelijk 
om dit te wijzigen. Indien u dit toch wenst, dient u de applicatie te herstarten. 
 

 
 
Volgende referentievlakken (voor waterhoogtes) worden aangeboden: 

Eenheden profiel Gebruikte eenheid voor waterstand 

NAP cm NAP 

TAW cm TAW 

LAT dm LAT 
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5.3 Parameter selectie 

Eens aangelogd dient u een parameter selectie te maken. Zolang er geen parameter selectie 
gemaakt is wordt er geen data uitgewisseld met de centrale server en zal u ook niets te zien krijgen 
(ook GEEN tekstberichten!). Klik op een van de radio buttons om een selectie te maken. Pas nu is 
de applicatie actief. 
 

 
 
Nadat u een selectie gemaakt hebt zullen de meetwaarden per minuut overgehaald worden vanop 
de centrale server en krijgt u dus een up-to-date zicht van de gemeten waardes. Indien voor een 
locatie een meetwaarde niet beschikbaar is, of er is een waarde op de server, maar deze is niet 
recent genoeg, zal er voor die locatie niets getoond worden. 
 
De applicatie toont in de linker bovenhoek over welke parameter het gaat, welke de eenheid ervan 
is en wat de tijd was van de meest recente meting.  
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Merk op dat het mogelijk is dat er bepaalde waarden getoond worden die iets ouder zijn dat deze 
tijd. Wel is het zo dat ervoor gezorgd wordt dat data die niet meer relevant is ook niet meer getoond 
wordt. Een waterstand bvb. die om de minuut gemeten wordt mag maximaal ongeveer 4 minuten 
oud zijn alvorens niet meer getoond te worden. Er is dus geen gevaar voor historische data. Voorts 
is het ook zo dat wanneer u met uw muis over een meetwaarde gaat in de linker benedenhoek 
extra informatie over de gemeten waarde krijgt: 

 
 
Voorts dient u zich er ook van bewust te zijn dat de tijd getoond wordt in de MET tijdszone en dat 
tijdens de zomer deze tijd 1 uur verschilt met de effectieve tijd. 
 
De eenheid is vast en kan door uzelf niet ingesteld worden. U hebt wel de mogelijkheid om bij het 
opstarten van de applicatie eenmalig het referentievlak te kiezen, dat wordt gebruikt voor de 
weergave van waterstanden (zie hoger).  
 
Volgende parameters worden op dit ogenblik aangeboden met hun respectievelijke eenheden 
(indicatief): 
 
 

Parameter Eenheid 

Chloridegehalte g/l 

Waterhoogte (1’) cm tov NAP, cm tov TAW, dm 
tov LAT 

Waterhoogte (10’) cm tov NAP, cm tov TAW, dm 
tov LAT 

Significante golfhoogte cm 

Stroomsnelheid (1’) cm/s 

Significante golfperiode Sec 

Watertemperatuur Graden Celsius 

Windrichting Graden tov het noorden 

Windsnelheid (1’) m/s 

Windsnelheid (10’) m/s 

Windstoot m/s 

Zicht Km 

 

5.4 Opvragen tekstberichten 

Tekstberichten kunnen opgevraagd worden d.m.v. de knop ‘Berichten’.  Dit toont een overzicht van 
alle berichten die U ontvangen heeft, waarbij de meest recente bovenaan staan. Elk bericht bevat 
een hoofding waarin staat wanneer het bericht ontvangen is (ook hier weer in MET), welk type het 
is (melding, meteo, ...) en eventueel een extra indicatieve korte boodschap. Na de hoofding wordt 
het effectieve bericht getoond. Het meest recente bericht staat steeds boven aan de lijst. 
Het is mogelijk om via toggle buttons een filter te activeren die enkel tekstberichten van één 
welbepaald type visualiseert. Naast elke toggle zal er ook aangegeven zijn hoeveel berichten er van 
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dit type in de inbox zitten. Daarnaast zal er nog steeds de mogelijkheid zijn om alle berichten 
ongefilterd te laten zien (de default).  
Tekstberichten kunnen hier niet verwijderd worden. 
 

 
 
Na verloop van tijd worden oudere berichten automatisch uit uw inbox op de centrale server 
verwijderd. Dit wordt binnen de applicatie enkel zichtbaar na een herstart. 
 
 
Opmerking:  
- Hoelang een tekstbericht in de inbox blijft wordt bepaald door de beheerder en is dus niet door 

uzelf instelbaar. 
 

5.5 Verbinding status 

De software zal na de eerste parameter selectie steeds trachten om periodiek de nodige 
meetwaarden op te vragen bij de centrale server te Vlissingen. De toestand van deze communicatie 
met de centrale server is te volgen via een indicatie op het scherm: 
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Initieëel is de toestand rood, wat aangeeft dat er geen data periodiek overgehaald wordt. Om de 
applicatie te activeren dient u een parameter selectie te maken. Zolang er geen parameter selectie 
gemaakt is wordt er geen data uitgewisseld met de centrale server en zal u ook niets te zien krijgen 
(ook GEEN tekstberichten!). 
 
Een groene toestand geeft aan dat systematisch nieuwe meetwaarden opgehaald worden vanop 
de centrale server te Vlissingen.  
 
Een orange toestand geeft aan dat de applicatie tracht meetwaarden over te halen, maar dat ze er 
niet in slaagt. De applicatie is zo opgezet dat zij bij steeds zal blijven proberen om gegevens op te 
halen (ook al kan zij de centrale server niet bereiken). Op die manier is het niet nodig te applicatie 
te reactiveren wanneer er tijdelijk geen GPRS dekking is. 
 
De statussen en hun overgangen zijn hieronder schematisch weergegeven: 

 

5.6 Logging 

De off-line Hymedis Client applicatie logt binnenkomende meetwaarden naar RS232. Het loggen 
naar RS232 kan in 2 formaten gebeuren: 

� Het Hymedis XML formaat 
� Het snelpeil formaat (dat ook o.a. door de boardunits werd uitgestuurd) 

Alvorens je naar RS232 kan loggen dient de juiste COM poort en settings geconfigureerd te zijn (zie 
Opmerkingen).  
 
 
Opmerkingen: 
- Het loggen kan op en af gezet worden, alsook kan de COM poort gespecificeerd worden voor 

het loggen naar RS232. Zie hiervoor sectie 6. 
- Het loggen is niet voorzien op de on-line versie van Hymedis Client 
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5.7 Afsluiten 

Afsluiten van de applicatie gaat door op het kruisje rechtsboven van het venster te klikken. 
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6 Configuratie 

 
Aan de Hymedis Client kunnen volgende zaken ingesteld worden a.d.h.v. configuratie bestanden 

� Aan/uit zetten RS232 logging 
� Aan/uit zetten proxy server 

6.1 RS232 configuratie 

Om RS232 te configureren open je het bestand javaClient-log4j.xml dat zich in de folder 

C:\Hymedis\javaClient\config bevindt (gebruik hiervoor Wordpad of Notepad). 

Vooraleer enige wijziging door te voeren is het raadzaam om een backup van dit bestand te maken! 
 

6.1.1 Hymedis XML logging 

Voor RS232 XML logging uit te zetten vervang je in het bestand javaClient-log4j.xml volgende 

tekst  
 
 <category name="RS232" additivity="false"> 

  <priority value="info"/> 

  <appender-ref ref="ASYNCXML"/> 

  <appender-ref ref="ASYNCSNELPEIL"/> 

 </category>  

door 
 <category name="RS232" additivity="false"> 

  <priority value="info"/> 

  <appender-ref ref="ASYNCSNELPEIL"/> 

 </category>  

 
Standaard staat de XML RS232 logging aan, enkel is deze niet correct geconfigureerd. Dit doe je 

door in het bestand javaClient-log4j.xml de volgende tekst aan te passen: 

 
 <appender name="XMLOUTPUT" class="net.hymedis.client.export.RS232Appender"> 

  <param name="PortId" value="COMx"/> 

  <param name="mode" value="xml"/> 

  <param name="baudrate" value="9600"/> 

  <param name="databits" value="8"/> 

  <param name="stopbits" value="1"/> 

  <param name="parity" value="even"/> 

  <layout class="org.apache.log4j.PatternLayout"> 

   <param name="ConversionPattern" value="%m%n"/> 

  </layout>   

 </appender>   

 

Vervang hier COMx door de COM poort waarop je Hymedis data wil uitsturen, en stel de juiste data 
bits, pariteit, stopbits,... in. 
 
Na wijzigingen in dit bestand dien je dit op te slaan en de software opnieuw op te starten. 
Standaard staat RS232 logging aan, enkel is COMx als com poort opgegeven en aangezien deze 
poort niet bestaat gebeurt er niets. Indien u RS232 correct hebt geconfigureerd en er komt toch 
geen output, kijk dan in het bestand javaClient.err onder C:\Hymedis\javaClient\logs. Indien om een 
of andere reden de COM poort niet aangesproken kan worden wordt hier een melding gegeven. 
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De binnenkomende meet en voorspellingswaarden worden in een vaste eenheid de COM poort  
geschreven, afhankelijk van het gekozen eenheden profiel. Onderstaande tabel geeft hiervan een 
indicatief overzicht: 
 

Parameter Omschrijving Eenheid 

CL Chloridegehalte g/l 

WH1 Waterhoogte 1’ cm tov NAP, cm tov TAW, dm 
tov LAT 

WH10 Waterhoogte 10’ cm tov NAP, cm tov TAW, dm 
tov LAT 

GHs Significante golfhoogte cm 

SS1 Stroom snelheid 1’ cm/s 

GPs Significante golfperiode sec 

TW Water temperatuur Graden Celcius 

WR10 Windrichting 10’ Gr 

WS1 Wind snelheid 1’ m/s 

WS10 Wind snelheid 10’ m/s 

WSmx Windstoot m/s 

VZ Zicht km 

 
Voor het exacte formaat van het xml bericht verwijzen we naar het document ‘RS232 IDS’. 
 
Opmerking: Enkel de waarden die op de Hymedis client getoond worden (afhankelijk van de 
parameter selectie) worden in het XML formaat over de RS232 poort gestuurd! 
 

6.1.2 Snelpeil logging 

Voor RS232 Snelpeil logging uit te zetten vervang je in het bestand javaClient-log4j.xml 

volgende tekst  
 
 <category name="RS232" additivity="false"> 

  <priority value="info"/> 

  <appender-ref ref="ASYNCXML"/> 

  <appender-ref ref="ASYNCSNELPEIL"/> 

 </category>  

door 
 <category name="RS232" additivity="false"> 

  <priority value="info"/> 

  <appender-ref ref="ASYNCSNELPEIL"/> 

 </category>  

 
Standaard staat de RS232 Snelpeil logging aan, enkel is deze niet correct geconfigureerd. Dit doe 

je door in het bestand javaClient-log4j.xml de volgende tekst aan te passen: 

 
 <appender name="SNELPEILOUTPUT" 

class="net.hymedis.client.export.RS232Appender"> 

  <param name="PortId" value="COMx"/> 

  <param name="mode" value="snelpeil"/> 

  <param name="baudrate" value="2400"/> 

  <param name="databits" value="7"/> 

  <param name="stopbits" value="1"/> 

  <param name="parity" value="even"/> 
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  <layout class="org.apache.log4j.PatternLayout"> 

   <param name="ConversionPattern" value="%m%n"/> 

  </layout>   

 </appender>   

 

Vervang hier COMx door de COM poort waarop je Hymedis data wil uitsturen, en stel de juiste data 
bits, pariteit, stopbits,... in. 
 
Na wijzigingen in dit bestand dien je dit op te slaan en de software opnieuw op te starten. 
Standaard staat RS232 Snelpeil logging aan, enkel is COMx als com poort opgegeven en 
aangezien deze poort niet bestaat gebeurt er niets. Indien u RS232 correct hebt geconfigureerd en 
er komt toch geen output, kijk dan in het bestand javaClient.err onder C:\Hymedis\javaClient\logs. 
Indien om een of andere reden de COM poort niet aangesproken kan worden wordt hier een 
melding gegeven. 
 
De binnenkomende meet en voorspellingswaarden worden in een vaste eenheid de COM poort  
geschreven, ONafhankelijk van het gekozen eenheden profiel. Voor meer informatie verwijzen we 
graag naar RWS. 
 
Opmerking: Enkel de waarden die op de Hymedis client getoond worden (afhankelijk van de 
parameter selectie) worden in het snelpeil formaat over de RS232 poort gestuurd! 
 

6.2 Proxy configuratie 

Indien uw internet browser werkt via een proxy, zal u deze ook voor de Hymedis Client moeten 
opgeven. Open hiervoor het bestand commonpollingConfig.xml in de folder C:\Hymedis\config.  
Vooraleer enige wijziging door te voeren is het raadzaam om een backup van dit bestand te maken! 
 
Zoek in het besetand commonConfig.xml volgende tekst op: 
 
  <property name="proxySet" namespace="net.hymedis.client.polling" 

type="singleValue">false</property>  

  <property name="proxyHost" namespace="net.hymedis.client.polling" 

type="singleValue">proxy.pandora.be</property>  

  <property name="proxyPort" namespace="net.hymedis.client.polling" 

type="singleValue">8080</property>  

 
En vervang daarin ‘false’ door true, ‘proxy.pandora.be’ door de proxy die uw browser gebruikt en 
‘8080’ door de poort waarop uw proxy dient aangesproken te worden. Na wijziging dien je dit 
bestand op te slaan en de software opnieuw op te starten. 

6.3 Compressie 

Het aan- of uitzetten van compressie bij communicatie met de server gaat in twee stappen: 
 

1. In het bestand pollingconfig.xml dat zich bevindt in de directory 

C:\Hymedis\javaclient\config\ zet u de GZIP property (true betekent met 

compressie, false betekent zonder compressie): 
 
  <property name="GZip" namespace="net.hymedis.client.polling" 

type="singleValue">true</property>  

 
2. Indien u compressie wil, moet het bestand ‘client-config.wsdd’ op volgende locatie 

C:\Hymedis\javaclient\ aanwezig zijn. Indien het bestand met de juiste inhoud 
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aanwezig is wordt compressie gebruikt, in het andere geval niet. Dit bestand moet er als 
volgt uitzien: 

 
<deployment xmlns="http://xml.apache.org/axis/wsdd/" 

 xmlns:java="http://xml.apache.org/axis/wsdd/providers/java"> 

 <handler type="java:net.hymedis.client.axis.MyHandler" name="MyHandler" /> 

 <transport name="http" 

  pivot="java:com.osmoticweb.soapcompression.CompressionHTTPSender"> 

  <requestFlow> 

   <handler 

type="java:com.osmoticweb.soapcompression.PutOptionsHandler"> 

    <parameter name="compressRequest" value="true" /> 

    <parameter name="acceptEncodingHeader" value="true" /> 

   </handler> 

  </requestFlow> 

 </transport> 

</deployment> 

 
Om problemen te vermijden met firewalls staat compressie bij installatie uit. Wel is er het client-
config.wsdd bestand aanwezig met het extra achtervoegsel compressie.  
 



Hymedis Client 

 

- 22 - 

7 Installatie 

 
Deze sectie beschrijft de nodige stappen om de Hymedis Client software op uw PC te krijgen en 
ermee van start te kunnen gaan. De off-line versie werkt met een distributie CD die automatisch 
een installatie programma opstart. Indien u via GPRS (=draadloos data netwerk) verbinding maakt 
dient u nog de nodige modems en inbelverbindingen op te zetten. 
Daarnaast wordt er ook beschreven wat de vereisten zijn om met de on-line versie te kunnen 
werken. Ook hiervoor is mogelijk een eenmalige installatie vereist van de Java plug-in. 
 

7.1 Off-line Hymedis Client 

7.1.1 Installatie 

Om de software te installeren dient u eerst het hymedis setup bestand te downloaden via de 
website (www.hymedis.net): 
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Nadat het bestand install.exe gedownload is, kan u het uitvoeren. Wanneer het installatie 

programma start krijgt U onderstaand scherm te zien: 
 

 
 
Doorloop de schermen van de installatie wizard door steeds op ‘Volgende’ te klikken. 
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Merk op dat de Hymedis software steeds onder C:\Hymedis geïnstalleerd wordt en dat u dit niet 

kan kiezen. 
 
Start de effectieve installatie door op ‘Start’ te drukken. 
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Het programma zal nu de nodige bestanden doorcopiëren naar uw harde schijf. 
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Vervolgens komt er nog een scherm dat U toelaat om deze manual te openen. 
 



Hymedis Client 

 

- 27 - 

 
 
Sluit het installatie process af door ‘Volgende’ en vervolgens ‘Sluiten’ te drukken.  
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Na installatie is er op uw harde schijf een folder Hymedis aangemaakt met de nodige bestanden. 

Deze folder bevat de Hymedis Client applicatie. 
 
Ook zal u op uw desktop een shortcut zien verschijnen om de hymedis client op te starten. 
 

 
 
Hiermee kan u de Hymedis client starten en verifieren of uw installatie gelukt is (hiervoor hebt u wel 
een vaste verbinding nodig naar het internet).  
 
Opmerking: 
- Indien u de installatie hebt uitgevoerd als Administrator moet U er goed op letten dat de 

machtigingen van de Hymedis folder zodanig staan dat andere gebruikers ook schrijf rechten 
hebben (op zijn minst voor de verschillende log folders!). 

7.1.2 Verbindingen 

De Hymedis Client software kan op verschillende manieren verbonden worden met de centrale 
Hymedis server:  
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Indien u over een vaste verbinding connecteert, dient u niets speciaal te doen om met de software 
te werken.  
 

HYMEDIS server

Vlissingen On-line versieLAN

 
U kan ook over een eigen modem verbinding connecteren naar Hymedis. Hiervoor dient u zelf de 
verbinding op te zetten en af te sluiten (enkel onder windows XP komt de computer vragen wanneer 
een verbinding maken wenselijk is). Een bluetooth verbinding valt onder deze categorie. Hoe u een 
bluetooth verbinding dient op te zetten leest u in sectie 7.1.2.2. 
 

Een andere mogelijkheid is om gebruik te maken van 1 of 2 modems die via GPRS met Hymedis 
kunnen communiceren.  

 
 
 
De Hymedis Client software voorziet in de mogelijkheid om met 2 modems gekoppeld te worden om 
zo roaming kosten uit te sluiten. Indien U zowel in België als Nederland vaart dient u dus 2 modems 
te installeren en een SIM van zowel KPN als BASE te hebben. De Hymedis Client software zorgt 
ervoor dat er automatisch de juiste modem gekozen wordt afhankelijk van het dekkingsgebied.  
 
 
Bovenstaande opties worden in wat volgt in meer detail beschreven. 

7.1.2.1 LAN 

Voor een opstelling over het LAN hoeft u niets speciaal te ondernemen. Standaard installatie staat 
ingesteld op LAN. Ook wanneer u een Bluetooth of modem installatie uitvoert is het steeds mogelijk 

HYMEDIS server

Vlissingen GPRS Bluetooth
Off-line versie

HYMEDIS server

Vlissingen
Off-line versieGPRS

BASE

KPN
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om ook nog via het LAN de Hymedis Client applicatie te laten werken. De software detecteert 
automatisch of er een verbinding aanwezig is en zal dan niet trachten zelf nog via bluetooth of 
modem te gaan connecteren. 
 

7.1.2.2 Bluetooth 

 
Bluetooth is een technologie die toelaat om apparaten die zich dicht bij elkaar bevinden met elkaar 
te laten communiceren. Via deze technologie is het mogelijk om een telefoon toestel te verbinden 
met uw PC zonder kabel. Dit laat dan bvb. toe om uw telefoon als GPRS modem te gebruiken om 
een verbinding met Hymedis op te bouwen. Dit wordt in deze sectie verder beschreven. 
 
Het opzetten van bluetooth is een 3 staps process: 

o Installatie bluetooth op de PC 
Het spreekt voor zich dat uw PC uitgerust moet zijn met de nodige bluetooth 
hardware. Deze dient ook voorzien te worden van de juiste drivers. Binnen het 
Hymedis project hebben we een bleutooth oplossing van WidComm 
meegeleverd. Het is dan ook enkel de setup voor dit product dat hier uit de 
doeken wordt gedaan. 

o Bluetooth verbinding definiëren tussen telefoon en PC 
Hiermee verbindt u uw PC en telefoon met elkaar. Na deze stap is uw telefoon 
gekend door uw PC en omgekeerd 

o Inbelverbinding opstellen 
Als laatste stap dient dan nog een gewone inbelverbinding opgezet te worden. 
Dit staat helemaal los van bluetooth. Hiermee definiëert u dat u naar buiten toe 
wil connecteren over de modem die in de vorige stappen is aangemaakt. 

 
Wanneer u uw telefoon als modem wenst te gebruiken en deze via bluetooth met uw PC wil laten 
communiceren dient u eerste bluetooth te installeren op uw PC en vervolgens een inbelverbinding 
naar deze telefoon te definiëren die over bluetooth loopt. 
 

7.1.2.2.1 Eenmalige installatie bluetooth 

Deze installatie is afhankelijk van het gekozen bluetooth device dat u op uw PC heeft geinstalleerd. 
In dit document beschrijven we enkel de stappen voor WidComm. 
 
Log aan als administrator op uw PC en plaats de setup cd-rom in de cd-rom lezer.  De software CD 
zal automatisch de Installatiewizard opstraten. 
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Ga verder in de wizard door op de knop ‘Volgende’ te drukken. 
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Accepteer de licentieovereenkomst door selectie van ‘Ik ga akkoord met de voorwaarden van de 
licentieovereekomst’  en druk op de knop ‘volgende’ 
 

 
De apparaatnaam is de naam van de computer, deze dient ongewijzigd te blijven, selecteer het 
juiste apparaattype (vermoedelijk ‘Laptop’) en druk vervolgens op de knop ‘Volgende’. 
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Selecteer vervolgens de plaats (Doelmap) waar de software dient geinstalleerd.  Deze wordt bij 
voorkeur niet gewijzigd.  Druk vervolgens op de knop ‘Volgende’. 
 

 
 
Alle installatieopties werden opgevraagd, de installatie kan nu starten.  Druk op de knop ‘Installeren’ 
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De installatie neemt enige tijd in beslag, de voortgang verschijnt op een balk. 
 
 
 

 
 
Een notificatie m.b.t. bluetooth en Microsoft duidt op het feit dat bepaalde drivers mogelijk nog niet 
werden gevalideerd.  Druk op de knop ‘OK’ 
 

 
 
Om de installatie af te sluiten druk op de knop ‘Voltooien’ 
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De computer dient terug opgestart te worden om gebruik te kunnen maken van de nieuwe software.  
Druk op de knop ‘Ja’. 
 
U dient hierna terug aan te loggen als administrator omdat ‘Windows xp’ nog bijkomende laadt na 
het installeren van de Bluetooth software.   
 
Voor de Nokia6310i telefoon is het nu ook nog noodzakelijk om de juiste drivers voor deze telefoon 
op de PC te installeren. Om deze te installeren dient u de PC-suite van Nokia te installeren. Deze 
installatie kan gestart worden door de CD die bij de telefoon geleverd wordt in de lezer te plaatsen.  
 
De installatie van de basis Bluetooth software is hierbij afgerond. 
 
Bijkomende informatie m.b.t. bluethooth mogelijkheden kan je terugvinden in de ‘Software reference 
guide, Bluethooth vor Windows XP’ (part number: 284388-001) 

 
 

7.1.2.2.2 Bluetooth verbinding definiëren tussen telefoon en PC 

Nadat bluetooth geïnstalleerd is op uw PC dient u uw telefoon nog te verbinden aan uw PC. Deze 
stap zal u steeds moeten uitvoeren per telefoon die u wenst te gebruiken. De PC onthoudt met 
welke telefoons hij gekoppeld wordt, en enkel deze kunnen gebruikt worden om een GPRS 
verbinding op te zetten. 
 
Hoe u uw telefoon koppelt aan uw PC wordt in de volgende stappen beschreven: 
 

1. Log aan met het Hymedis account en start de Bluetooth omgeving op d.m.v. het icoon. 
2. Zorg ervoor dat bluetooth geactiveerd is op je apparaat waarmee je een verbinding 

wenst te maken. 
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Bluetooth

Kiezen Terug

Bluetooth

Kiezen Uit
Uit

Menu

Bluetooth
Bluetooth

geactiveerd

 
 

Navigeer hiervoor naar het menu van ‘bluetooth’ en activeer d.m.v. de knop ‘Kiezen’.  
Selecteer vervolgens ‘aan’.  Bluetooth is nu geactiveerd op dit apparaat. 

3. Open de bluetooth locaties dialoog box 

 
 

4. Selecteer ‘Apparaten in bereik bekijken’. Dan krijg je alle beschikbare bluetooth 
apparaten uit je omgeving te zien. 
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5. Selecteer het apparaat dat je wenst te gebruiken voor het opzetten van een verbinding 
en kies de menukeuze ‘Geheime sleutel vastleggen’. 

 

 
 

Hierbij geef je een code in van 4 cijfers bij het veld ‘Bluetooth sleutel’.  Deze code dien 
je nadien in te toetsen op je apparaat waarmee je de verbinding maakt. Nadat je op ‘OK’ 
hebt gedrukt, zal op het scherm van de telefoon gevraagd worden of de paarvorming 
met de PC mag gebeuren (dit voorkomt dat telefoons van andere kunt misbruiken om 



Hymedis Client 

 

- 38 - 

bvb. te surfen). Druk op ‘Aanvaarden’ en geef vervolgens het paswoord in dat u op de 
PC gebruikt hebt bij het aanmaken van de geheime sleutel. 

 

Bluetooth

Aanvaarden

Paarvorming met

<computer>?

Bluetooth

Ok

Voer paswoord

in:

  *****

Bluetooth

Gepaard met

<computer>

 
 

6. Op het scherm wordt het ikoon gewijzigd wat duidt op het feit dat een verbinding maken 
via dit apparaat nu mogelijk is. 

 
 

Op dit ogenblik is de combinatie PC-telefoon klaar om via bluetooth verbonden te worden en 
kan de telefoon als GPRS modem gebruikt worden om met Hymedis te communiceren. 
 

7.1.2.2.3 Inbelverbinding definieren 
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Als laatste stap dient U nu nog een inbelverbinding aan te maken die gebruik zal maken van de 
telefoon als modem. Dit wordt in deze sectie beschreven:  
 
 
In de rest van deze sectie beschrijven we verder nog welke stappen nodig zijn om een 
inbelverbinding via een de Nokia 6310i telefoon op te zetten over bluetooth: 
 

1. Selecteer het menuitem ‘Alle verbindingen weergeven’ uit het ‘start’ menu. Eventueel 
dient u via het ‘Configuratiescherm’ om te gaan en daar eerst Netwerkverbindingen 
te kiezen. 

 
 

2. Selecteer de menuoptie ‘Een nieuwe verbinding aanmaken’ 
 

 
 

3. Dit start een wizard op. Druk op de knop ‘volgende’ 
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4. Selecteer de keuze ‘Verbinding met het internet maken’ en druk op de knop 

‘volgende’. 
 

 
 

5. Selecteer vervolgens de keuze ‘Ik wil handmatig een verbinding instellen’ en druk op 
de knop ‘Volgende’ 
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6. Selecteer de keuze ‘Verbinding maken via een inbelmodem’ en druk op de knop 
‘Volgende’ 
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7. Selecteer als modem het apparaat  ‘Modem- Bluetooth Modem’ en druk op de knop 
‘Volgende’ 

 
 
 

8. Vul een naam in voor de verbinding (e.g. ‘Bluetooth’) en druk op de knop ‘Volgende’ 

 
 

Bluetooth 
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9. Vul als telefoonnummer *99***#  in en druk op de knop ‘Volgende’ 

 
 

10. Vul vervolgens de gebruikersnaam en het wachtwoord in voor deze verbinding. Wij 
raden ook aan om de Firewall in te schakelen (hetgeen de default is). Druk op de 
knop ‘Volgende’. 

 

*99***# 
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Volgende instellingen gelden: 
BASE 

• Gebruikersnaam: businessinternet 

• Wachtwoord:busint 
KPN 

• Gebruikersnaam: internet 

• Wachtwoord:<leeg> 
 

Indien uw GSM is uitgerust met een switch om van provider te wisselen, zal u 2 maal 
een inbelverbinding moeten aanmaken (één voor BASE en één voor KPN) en 
afhaneklijk van uw positie zelf de juiste moeten inbelverbinding moeten kiezen (en de 
juiste positie van uw telefoon switch). 

 
11. Hiermee is het opzetten van de inbelverbinding voltooid. Druk op ‘Voltooien’ 
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7.1.2.2.4 Gebruik 

Tot slot van dit bluetooth hoofdstuk nog een stukje over het gebruik. Om een verbinding op te 
zetten dien je via het startmenu de keuze ‘Bluetooth’ aan te clicken.   

 
 
Er verschijnt dan een bevestigingsvenster. Druk op ‘Kiezen’ als u een verbinding wil opzetten. 
Gebruikersnaam en wachtwoord zijn reeds ingevuld. 
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Op de telefoon komt de vraag of je dit wil toestaan?  De knop ‘Aanvaarden’ gebruiken om de 
verbinding effectief tot stand te brengen. 
  
 

Bluetooth

Aanvaarden

Verbinden met

<computer>?
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Opmerking: 
Indien je niet telkens op de PC een bevestiging wil geven bij het inbellen kan je bij de knop 
‘Eigenschappen’ dit uitschakelen.  Kies hiervoor de knop ‘eigenschappen’  en selecteer op 
het nieuwe scherm de tab ‘Opties’ 
 

 
Zorg ervoor dat de opties: 

• Vragen om naam, wachtwoord, certificaat etc. wordt uitgezet. 

• Vragen om telefoonnummer, wordt uitgezet 
Druk vervolgens op de knop ‘OK’  De instellingen worden bewaard, bij de volgende opstart 
wordt de verbinding onmiddellijk gestart. 
 
U bent nu verbonden met het internet. Indien u nu de Hymedis Client opstart zal deze via 
deze verbinding data kunnen ophalen. 
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7.1.2.3 Modem 

Indien u beslist om via vaste modems te verbinden met Hymedis, kan U best de beslissing om een 
verbinding op te zetten overlaten aan de software. Momenteel ondersteund de Hymedis Client dat u 
2 modems kan gebruiken om draadloze communicatie mogelijk te maken.  
Door meerdere modems toe te laten kunnen we per landsgebied een aparte provider aanspreken 
en zo roaming kosten uitsluiten. Op dit moment kan u een BASE + KPN configuratie opzetten. 
Indien u enkel binnen hetzelfde land vaart is er geen noodzaak om meer dan 1 modem te 
configureren 
 
De Siemens MC35 is de GPRS modem die Hymedis goedgekeurd is: 
 

 
In princiepe zal Hymedis ook met andere modems werken, maar daar wordt geen garantie op 
gegeven.  
 
De installatie van de modems is een 3 staps process. Eerst dient de modem op de PC geïnstalleerd 
te worden, vervolgens moet hij geconfigureerd worden en tot slot dienen de nodige inbelverbinding 
nog geconfigureerd te worden op de PC. 

7.1.2.3.1 Modem installatie 

1. Sluit de modem aan op de PC. Dit gebeurt a.d.h.v. een seriële verbinding (de modem 
kan ook op een USB poort aangesloten worden mits een aparte connector). 

2. Connecteer de modem met een externe antenne. 
3. Schakel de modem aan. Het is aan te raden dat de antenne ingeschakeld is bij een 

GPRS modem die onder spannig staat. 
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4. Open het ‘Telefoon en Modem Opties’ venster vanuit het Control Panel 
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5. Selecteer de ‘Modems’ tab. 

 
 

6. Kies om een modem toe te voegen 
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7. Kies er NIET voor om de modem zelf te ontdekken, en druk op ‘Volgende’ 
 

 
8. Selecteer een standard 19200bps modem 
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9. Ken de modem toe aan de correcte com port 

 
10. Druk op ‘Finish’ 
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Herhaal dit eventueel voor een tweede modem indien je zowel in België als in Nederland de 
software over GPRS wil gebruiken. 
 
Ter verificatie kan de modem getest worden (zie sectie 7.1.2.3.4.2) 
 
Opmerking: 
- Als je werkt met een USB naar RS232 convertor is het belangrijk te beseffen dat de COM poort 

toegekend wordt aan de USB naar RS232 convertor en dat het dus niet uitmaakt in welk USB 
slot deze convertor steekt. Gebruikt je een andere convertor, zal deze een andere COM poort 
toegewezen krijgen en dien je de modem opnieuw te installeren. 

 

7.1.2.3.2 Modem configuratie 

Nadat de modem geïnstalleerd is dient er nog een kleine configuratie aanpassing te gebeuren. Ga 
naar de ‘Telefoon- en modemopties’ van het cofiguratie scherm. Kies de ‘Modem’ tab en selecteer 
de modem die u net geïnstalleerd heb en open zijn eigenschappen. Ga naar de tab ‘Geavanceerd’ 
en vul het volgende in bij ‘Extra initialisatieopdrachten’: 
 Voor Base: 
  +cgdcont=1,”IP”,”busint.base.be”;+cops=1,2,20620 
 Voor KPN: 
  +cgdcont=1,”IP”,”internet”;+cops=1,2,20408 
 
Druk op ‘OK’. Dit zorgt ervoor dat de modem het juiste aanknopingspunt binnen het netwerk van de 
provider aanspreekt en dat de modem niet gaat roamen. 
 
Hiermee is de modem installatie en configuratie afgelopen. 
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7.1.2.3.3 PC configuratie 

Wat er vervolgens moet gebeuren is het aanmaken van de inbel verbindingen. Deze definiëren op 
welke manier je de modem gebruikt: 

1. Ga naar de folder C:\Hymedis\installGPRS en dubbelklik op een van de volgende bat 

files: 
� InstallBASE+KPN.bat indien u zowel in België als in Nederland de Hymedis 

software wil gebruiken via het draadloze netwerk (2 modems vereist) 
� InstallBASE.bat  indien u enkel in België de Hymedis software wil 

gebruiken via het draadloze netwerk 
� InstallKPN.bat  indien u enkel in Nederland de Hymedis software wil 

gebruiken via het draadloze netwerk 
� InstallLAN.bat  indien u enkel via een vast netwerk de Hymedis 

software wil gebruiken (de standaard instelling) 
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2. Tijdens de uitvoering van een van deze scripts zal u gewaarschuwd worden dat uw internet 

settings gewijzigd worden. Klik deze waarschuwing weg.  
 

 
 
Vervolgens dient U een modem te selecteren. Kies eerst de modem met BASE SIM en 
vervolgende deze met KPN SIM indien u 2 modems installeert. 
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3. Het resultaat is dat nu één of meerdere inbelverbindingen aangemaakt zijn 

 
4. Editeer vervolgens de aangemaakte inbel verbindingen via ‘Netwerk en Inbelverbindingen’ 

uit het Settings menu: 
� Open de eigenschappen van een inbel verbindng via de rechter muis knop 
� Je kan er ook voor zorgen dat je de optie ‘Pictogram in systemvak weergeven 

gedurende de verbinding’ aanvinkt. Dat maakt het duidelijk wanneer welke 
verbinding actief is. 
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� Selecteer de ‘Netwerk’ tab in het ‘Eigenschappen’ dialoog venster 
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� Open de Eigenschappen voor het TCP/IP onderdeel 
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� Klik vervolgens op Geavanceerd 
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� Vergewis u ervan dat de optie ‘De adressen van deze verbinding in DNS 
registreren’ niet geslecteerd is. 

 
� Sluit de vensters door steeds op OK te drukken 
� We raden u aan om onder de ‘Geavanceerd’ tab van de inbel verbinding de 

ingebouwde firewall functie op te zetten 
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Ter verificatie kan de inbelverbinding getest worden (zie sectie 7.1.2.3.4.1) 
 

7.1.2.3.4 Stoornissen 

Tracht bij communicatie problemen onderstaande opties af te lopen om het probleem te localiseren: 
 

7.1.2.3.4.1 Nagaan of de inbelverbinding nog werkt 

1. Onder ‘Netwerk en dial-up connections’ is een inbelverbinding aangemaakt voor 
BASE en KPN. Dubbelklik diegene die je wil testen (zorg er wel voor dat er 
voldoende dekking is). 

a. Voor KPN maakt het userId en paswoord niets uit 
b. Voor Base gebruik je als userId/pwd combinatie ‘businessinternet’ en ‘busint’ 

2. Indien het opzetten van de inbelverbinding niet lukt wordt er normaal een 
foutboodschap getoond. Deze kan soms misleidend zijn. Indien dit niet werkt check 
dan in elk geval op modem niveau. 

3. Als het opzetten van een modemverbinding gelukt is, open een command window en 
ping hierin naar een publieke site (e.g. www.google.be) 

4. Als dit lukt ping dan ook eens naar Hymedis ( www.hymedis.net ). Lukt dit niet dan 
betekent dit waarschijnlijk dat de centrale server tijdelijk buiten gebruik is. Probeer 
later opnieuw. 

5. Lukt dit ook, tracht dan even te surfen naar www.hymedis.net/HymedisAppl/ en log 
aan. 
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6. Lukt dit niet, probeer dan het volgende: 
a. Check of de modem nog functioneert (zie 7.1.2.3.4.2) 
b. Check of de juiste SIM in de modem zit (KPN connecteren met BASE 

settings of vice versa kan rare resultaten geven) en of deze nog functioneert. 
c. Check a.d.h.v. deze manual of de modem configuratie correct is gebeurd 

(check alle settings) 
d. Check of de SIM nog functineert. 
e. Indien alles faalt, voer de installatie opnieuw uit (modem per modem) 

 

7.1.2.3.4.2 Nagaan of de modem nog functioneert 

- Open hiervoor de ‘Telefoon en modem Opties’ dialoog box. 
- Selecteer de tab ‘Modems’ 
- Selecteer de juiste modem uit de lijst en vraag de diagnostische gegevens hiervan 

op 
- Als dit lukt vershijnt er modem informatie, indien niet verschijnt volgende melding: 

 

 
 

- Mogelijk is de COM poort van de modem ook in gebruik door een ander programma 
(Hymedis client via RS232 bvb.). Indien dit het geval is dient u dient u dat 
programma af te sluiten en opnieuw te proberen.  

 

7.1.2.3.4.3 Nagaan of de SIM nog functioneert 

Mogelijkheid 1 
1. Haal de SIM uit de modem 
2. Stop de SIM in een telefoon toestel en kijk of je de telefoon kan opzetten. Mogelijk is 

de SIM beschermd d.m.v. PIN code. Gebruik de telefoon om dit af te zetten. 
3. Tracht een uitgaande call te maken. Het is mogelijk dat dit nietkan als het 

abbonnement geen voice calls toelaat. 
4. Op de telefoon kan je ook de dekking aflezen. 

 
Mogelijkheid 2 

1. Start het programma Hyperterminal 
2. Open een sessie naar de COM poort waarop de modem is aangesloten 
3. Tracht via AT commando’s de toestand van de modem te achterhalen. 
4. Start met het commando ate1. Dit zorgt ervoor dat alles wat naar de modem gestuurt 

wordt ook op scherm getoond wordt. 
5. Volgende AT commando’s kunnen misschien helpen: 

a. ATE1   Zet local echo aan (zie je wat je typt) 
b. AT+IPR=xxx  Zet de verbindingssnelheid tussen PC en poort 
c. AT+COPS=?  Geeft een lijst van alle mogelijk operatoren 
d. AT+COPS?  Geeft aan op welke operator de modem ingesteld is 
e. AT+CGDCONT? Geeft aan welke APN gebruikt wordt 
f. AT&V    Geeft een overzicht van de huidige instellingen 
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g. AT&F   Reset de modem, daarna moet nog een ATZ gebeuren 
h. ATZ   Maak de persistente settings actief 

6. Een volledig overzicht van alle commando’s vind je in de modem manual. 
 
Mogelijkheid 3 

1. Open de phone dialer op je systeem 
2. Zet de juist opties onder Edit/Options (correcte modem & lijn) 
3. Tracht uitgaande call te maken naar je gsm met de modem die je wil checken. Het is 

mogelijk dat dit nietkan als het abbonnement geen voice calls toelaat. 
 
 
 

7.2 On-line Hymedis Client 

Voor de on-line versie is normaal geen installatie nodig. Enkel wanneer U een verouderde Java 
plug-in heeft zal U deze eenmalig moeten installeren. 
Wanneer u tracht de on-line versie op te starten zal deze een check uitvoeren om na te gaan of de 
juiste versie van de java plug-in op uw machine geïnstalleerd is. Is dit niet het geval wordt U 
gevraagd deze nu te installeren. Zowel Microsoft IE als Netscape zal indien nodig automatisch de 
laatste versie van de plug-in installeren.  
 
Opmerking: 
� Indien u werkt op Windows 2000 of XP zal u Administrator rechten moeten hebben om de plug-

in te installeren. 
� Indien u werkt op Windows NT dient u niet de laatste Java plug-in te installeren, maar versie 

1.4.1. In dit geval mag u NIET automatisch de Java Plug-in installeren, maar dient u dit manueel 
te doen. Deze oudere versie van de plug in vindt U onder 
http://java.sun.com/j2se/1.4.1/download.html 

� Merk op dat het installeren van deze plug-in voor conflicten kan zorgen met programma’s die 
niet aangepast zijn aan deze nieuwe plug-in (sommige home-banking software heeft hier last 
van). Onder de opties kan U echter de nieuwe plug-in tijdelijk uitschakelen. 
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7.2.1 Installatie onder Microsoft IE 

Tracht via de Hymedis site de Hymedis Client on-line versie (applet) op te starten. Indien u niet 
beschikt over de juiste plug-in wordt volgende waarschuwing getoond: 
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Kies ‘Ja’. Dit zal de nodige software installeren om applets te kunnen draaien binnen Microsoft IE. 
Vooraleer te starten met installatie dient U de “License Agreement” te accepteren:  
 

 
 
Selecteer “I accept the terms in the license agreement” en druk op Next. Kies vervolgnes voor een 
“Typical” installatie: 
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Wanneer de installatie compleet is wordt volgend dialoog venster getoond: 
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Druk op “Finish” om de installatie af te sluiten. Op dit moment zal de Hymedis Client on-line versie 
verder geladen worden en kan u ermee beginnen werken. 
 

7.2.2 Installatie onder Netscape Navigator 

Tracht via de Hymedis site de Hymedis Client on-line versie (applet) op te starten. Indien u niet 
beschikt over de juiste plug-in wordt het volgende scherm getoond: 
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Klik op de afbeelding. Dit brengt het volgende dialoog venster op: 
 

 
 
Klik om install plug-in. Hierdoor wordt er een nieuw Netscape venster geopend waarin u een keuze 
kan maken voor welk platform u de java plug-in wil installeren: 
 



Hymedis Client 

 

- 69 - 

 
 
Druk op de download knop voor uw platform. De browser vraagt dan waar hij het bestand moet 
opslaan. Kies een folder en druk op “Save”: 
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Nadat het bestand volledig overgehaald is voert u het uit door erop te dubbelklikken. Dit start de 
installatie wizard voor de java plug-in. 
 
Vooraleer te starten met installatie dient U de “License Agreement” te accepteren:  
 

 
 
Selecteer “I accept the terms in the license agreement” en druk op Next. Kies vervolgnes voor een 
“Typical” installatie: 
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Wanneer de installatie compleet is wordt volgend dialoog venster getoond: 
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Druk op ‘Finish’. Typisch wordt dan volgende pagina getoond binnen Netscape:  
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Sluit dit venster en ga terug naar het oorspronkelijk venster van de Hymedis Client on-line versie. 
Dit ziet er nu als volgt uit: 
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Nadat u geklikt hebt op de afbeelding zal de Hymedis Client on-line versie verder geladen worden 
en kan u ermee werken. 
 
Opmerking: 
� In sommige versies van Netscape sluit de browser zichzelf af na de laatste stap. Start dan 

gewoon Netscape terug op en surf naar de Hymedis Client on-line versie. 
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8 Foutmeldingen 

Tot slot van deze handleiding volgt nog een overzicht van de mogelijk foutboodschappen die de 
Hymedis Client kan spuien. Indien deze sectie u niet kan verderhelpen bij mogelijke problemen 
contacteer dan de helpdesk. 
 

Foutboodschap Mogelijke actie 
Error bij initialisatie, check 

parameters. 

 

Dit duidt op een versie conflict tussen de 
Hymedis Client software en de centrale site te 
Vlissingen. Indien u niet on-line werkt kan u 
trachten de laatste release van de software te 
installeren (deze vindt u op 
https://www.hymedis.net/HymedisAppl/ onder de 
help sectie – aanloggen is vereist) en nogmaals 
te proberen. Indien de fout blijft aanhouden, 
contacteer dan de helpdesk 

De applicatie is niet langer actief. Deze melding wordt getoond als er een storing 
optreedt met de centrale server. Op dat ogenblik 
zal de Hymedis Client de communicatie met de 
server stopleggen. Dit om te vermijden dat u per 
minuut een foutboodschap op uw scherm krijgt. 
Door opnieuw een parameter te selecteren 
wordt de applicatie opnieuw actief. 

Een ongekende instelling ontvangen van 

de server. 

Waarschijnlijk komt dit omdat uw versie 

niet meer ondersteund wordt door de 

server. 

Indien u stand-alone werkt, download 

dan de laatste versie vanop 

www.hymedis.net en probeer opnieuw. 

Indien u met de applet werkt, verwittig 

dan de helpdesk. 

Dit wijst op een versie mismatch tussen de 
Hymedis Client en de centrale server. Indien u 
off-line werkt, kan u de trachten de laatste versie 
te installeren (te vinden onder de help sectie op 
de Hymedis site). Indien dit blijft aanhouden, 
contacteer dan de helpdesk. 

Ongeldige data ontvangen van de server 

(noBoolean). 

Waarschijnlijk komt dit omdat uw versie 

niet meer ondersteund wordt door de 

server. 

Indien u stand-alone werkt, download 

dan de laatste versie vanop 

www.hymedis.net en probeer opnieuw. 

Indien u met de applet werkt, verwittig 

dan de helpdesk. 

Dit wijst op een versie mismatch tussen de 
Hymedis Client en de centrale server. Indien u 
off-line werkt, kan u de trachten de laatste versie 
te installeren (te vinden onder de help sectie op 
de Hymedis site). Indien dit blijft aanhouden, 
contacteer dan de helpdesk. 

Ongeldige data ontvangen van de server 

(noInteger). 

Waarschijnlijk komt dit omdat uw versie 

niet meer ondersteund wordt door de 

server. 

Indien u stand-alone werkt, download 

dan de laatste versie vanop 

www.hymedis.net en probeer opnieuw. 

Indien u met de applet werkt, verwittig 

dan de helpdesk. 

Dit wijst op een versie mismatch tussen de 
Hymedis Client en de centrale server. Indien u 
off-line werkt, kan u de trachten de laatste versie 
te installeren (te vinden onder de help sectie op 
de Hymedis site). Indien dit blijft aanhouden, 
contacteer dan de helpdesk. 
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Ongeldige data ontvangen van de server 

(noString). 

Waarschijnlijk komt dit omdat uw versie 

niet meer ondersteund wordt door de 

server. 

Indien u stand-alone werkt, download 

dan de laatste versie vanop 

www.hymedis.net en probeer opnieuw. 

Indien u met de applet werkt, verwittig 

dan de helpdesk. 

Dit wijst op een versie mismatch tussen de 
Hymedis Client en de centrale server. Indien u 
off-line werkt, kan u de trachten de laatste versie 
te installeren (te vinden onder de help sectie op 
de Hymedis site). Indien dit blijft aanhouden, 
contacteer dan de helpdesk. 

Een systeem fout heeft zich voorgedaan: 

null expected. 
Contacteer de helpdesk met deze foutmelding. 

Een ongekend data type ontvangen van de 

server. 

Waarschijnlijk komt dit omdat uw versie 

niet meer ondersteund wordt door de 

server. 

Indien u stand-alone werkt, download 

dan de laatste versie vanop 

www.hymedis.net en probeer opnieuw. 

Indien u met de applet werkt, verwittig 

dan de helpdesk. 

Dit wijst op een versie mismatch tussen de 
Hymedis Client en de centrale server. Indien u 
off-line werkt, kan u de trachten de laatste versie 
te installeren (te vinden onder de help sectie op 
de Hymedis site). Indien dit blijft aanhouden, 
contacteer dan de helpdesk. 

Een systeem fout heeft zich voorgedaan: 

Ongekend serialisatie type. 
Contacteer de helpdesk met deze foutmelding. 

Een systeemfout heeft zich voorgedaan. Contacteer de helpdesk met deze foutmelding. 
Er heeft zich een aanhoudende 

communicatie fout voorgedaan. 

Indien u via GPRS werkt is dit mogelijk 

te wijten aan het feit dat er momenteel 

geen GPRS dekking is. 

De Hymedis Client kan de centrale server niet 
bereiken. Dit kan te wijten zijn aan meerdere 
factoren: 

- geen GPRS dekkingsgebied 
- netwerk kabel niet aangesloten 
- modems werken niet meer 
- Hymedis server is off-line 
- Proxy settings zijn niet of 

verkeerd opgegeven 
Het dekkingsgebied kan gecontroleerd worden 
via een aparte GSM. 
Controleer ook netwerkverbindingen en 
modems.  
Tracht indien mogelijk manueel een 
inbelverbinding op te zetten en een andere site 
te contacteren via de Internet Explorer browser. 
Zie ook sectie 7.1.2.3.4. 
Het zetten van een proxy wordt beschreven in 
sectie 6.2 

Een communicatie stoornis heeft zich 

voorgedaan. 

Er is geen data ontvangen van de 

server. 

Indien u via GPRS werkt is dit mogelijk 

te wijten aan het feit dat er momenteel 

geen GPRS dekking is. 

De Hymedis Client kan de centrale server niet 
bereiken. Dit kan te wijten zijn aan meerdere 
factoren: 

- geen GPRS dekkingsgebied 
- netwerk kabel niet aangesloten 
- modems werken niet meer 
- Hymedis server is off-line 
- Proxy settings zijn niet of 

verkeerd opgegeven 
Het dekkingsgebied kan gecontroleerd worden 
via een aparte GSM. 
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Controleer ook netwerkverbindingen en 
modems.  
Tracht indien mogelijk manueel een 
inbelverbinding op te zetten en een andere site 
te contacteren via de Internet Explorer browser. 
Zie ook sectie 7.1.2.3.4. 
Het zetten van een proxy wordt beschreven in 
sectie 6.2 

Er heeft zich een communicatiefout 

voorgedaan. 

Kan geen data verzenden naar de server. 

Indien u via GPRS werkt is dit mogelijk 

te wijten aan het feit dat er momenteel 

geen GPRS dekking is. 

De Hymedis Client kan de centrale server niet 
bereiken. Dit kan te wijten zijn aan meerdere 
factoren: 

- geen GPRS dekkingsgebied 
- netwerk kabel niet aangesloten 
- modems werken niet meer 
- Hymedis server is off-line 
- Proxy settings zijn niet of 

verkeerd opgegeven 
Het dekkingsgebied kan gecontroleerd worden 
via een aparte GSM. 
Controleer ook netwerkverbindingen en 
modems.  
Tracht indien mogelijk manueel een 
inbelverbinding op te zetten en een andere site 
te contacteren via de Internet Explorer browser. 
Zie ook sectie 7.1.2.3.4. 
Het zetten van een proxy wordt beschreven in 
sectie 6.2 

Er heeft zich een communicatiefout 

voorgedaan. 

De server antwoordt niet. 

Indien u via GPRS werkt is dit mogelijk 

te wijten aan het feit dat er momenteel 

geen GPRS dekking is. 

De Hymedis Client kan de centrale server niet 
bereiken. Dit kan te wijten zijn aan meerdere 
factoren: 

- geen GPRS dekkingsgebied 
- netwerk kabel niet aangesloten 
- modems werken niet meer 
- Hymedis server is off-line 
- Proxy settings zijn niet of 

verkeerd opgegeven 
Het dekkingsgebied kan gecontroleerd worden 
via een aparte GSM. 
Controleer ook netwerkverbindingen en 
modems.  
Tracht indien mogelijk manueel een 
inbelverbinding op te zetten en een andere site 
te contacteren via de Internet Explorer browser. 
Zie ook sectie 7.1.2.3.4. 
Het zetten van een proxy wordt beschreven in 
sectie 6.2 

Er is een ongeldig antwoord ontvangen 

van de server. 

Ofwel is de server niet actief, ofwel 

is uw versie niet meer ondersteund. 

Indien zo, download de laatste versie 

vanop www.hymedis.net en probeer 

opnieuw. 

Dit wijst op een versie mismatch tussen de 
Hymedis Client en de centrale server. Indien u 
off-line werkt, kan u de trachten de laatste versie 
te installeren (te vinden onder de help sectie op 
de Hymedis site). Indien dit blijft aanhouden, 
contacteer dan de helpdesk. 
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9 Ondersteuning 

Indien u problemen ondervindt bij het gebruik van de applicatie, staan een aantal hulpmiddelen ter 
uwer beschikking 

9.1 Gekende beperkingen 

9.1.1 Dubbel opstarten Hymedis Client on-line 

Indien U gelijktijdig twee instanties van de Hymedis Client on-line versie opstart,  dan komen 
tekstberichten verspreid over beide instanties door en worden de gemeten waardes niet steeds in 
de juistse eenheid getoond! 

9.1.2 Hymedis Client on-line op NT4 

Indien u NT4 op uw PC heeft als OS, dient u de java plug-in versie 1..4.0 of 1.4.2 te installeren. De 
installatie van 1.4.2 crasht op zulke systemen. 


