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Inleiding 
Het is mogelijk om bepaalde taken zoals het uitlezen van de kassasystemen tijd gestuurd uit te laten 

voeren. Hiervoor dient u in Compad Store Automation een taak vast te leggen. Deze taak kunt u 

direct starten middels de startparameter /TASK=x. Op deze manier kunt u ook de taak laten starten 

met Windows Taakbeheer. In dit document is beschreven hoe u een taak kunt vastleggen en hoe u 

de Windows Taakplanner kunt gebruiken om deze taak tijd gestuurd te laten uitvoeren. 

Voorbereiding 
Om een taak vast te leggen volgt u de volgende procedure: 

1. Ga in Compad Store Automation naar Extra | Taken onderhouden 

2. Klik op de opdrachtknop Toevoegen om een nieuwe taak in te plannen 

3. Geef in het invoervak nummer een uniek taaknummer op 

4. Geef in het invoervak omschrijving een alles beschrijvende omschrijving in. 

5. Lag de actie vast die uitgevoerd moet worden en klik op de opdrachtknop Ok 

Windows Taakplanner 

De taken die u in Compad Store Automation heeft vastgelegd kunnen via een snelkoppeling of via 

de Window taakplanner worden gestart.  

Inleiding 

De Windows 7 Taakplanner is een programma waarmee taken automatisch en op een vastgesteld 

tijdstip kunnen worden uitgevoerd. Een voorbeeld van een taak is het dagelijks uitlezen van uw 

kassasysteem. Handige computergebruikers kunnen nog veel meer regelen met de Taakplanner. 

Als u de zaken éénmalig instelt, gaat alles daarna vanzelf.  

 

Taken bestaan in technische zin uit triggers, acties, voorwaarden en instellingen. Deze worden 
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hieronder eerst besproken. Daarna gaat u de Taakplanner nader bekijken door zelf een taak te 

maken en een bestaande taak te wijzigen. Met de Taakplanner kunt u net als in eerdere Windows 

versies een programma starten op een specifieke datum en/of tijd. Maar de Taakplanner van 

Windows 7 is veel uitgebreider dan dat. Dat blijkt onder meer uit de ondersteuning voor 'triggers'. 

Een trigger is een criterium of een set criteria waaraan moet worden voldaan om de taak te 

starten. Behalve een datum en een tijd kan een trigger ook een handeling van de gebruiker zijn. 

Denk hierbij aan het aanmelden bij Windows 7 of bij het vergrendelen van het werkstation. Maar 

triggers kunnen ook 'afgaan' bij vermeldingen in het gebeurtenislogboek. Zo voert u een taak uit 

na een melding over de hardware, de beveiliging of bij fouten van het besturingssysteem. Elke 

taak kan één of meerdere triggers bevatten.  

 

 

Acties 

 

Naast een trigger moet elke taak een actie hebben. Dit is de activiteit die door de taak na het 

'triggeren' wordt uitgevoerd. Een actie is bijna altijd het starten van een programma. U moet 

hierbij de naam van het programma en eventuele parameters aangeven. Naast het starten van een 

programma kan een actie ook een e-mail verzenden of een bericht weergeven. De eerste optie is 

handig voor systeembeheerders. Zij worden zo via de e-mail op de hoogte gebracht van een 

mogelijk probleem met een werkstation. De laatste actiemogelijkheid, Een bericht weergeven, 

toont een berichtvenster op het werkstation.  

 

 

 

Voorwaarden en instellingen 

Een voorwaarde bepaalt samen met de trigger of de taak moet worden uitgevoerd. U kunt ervoor 

kiezen de taak alleen te starten als de computer inactief is en deze eventueel te stoppen als de 

gebruiker weer aan het werk gaat. Dit is een nuttige voorwaarde voor hulpprogramma's die de 

computer langzamer doen werken, zoals schijfdefragmentatie. Andere voorwaarden zijn het 

uitvoeren van de taak wanneer een laptop op netstroom werkt of wanneer een (bepaalde) 

netwerkverbinding beschikbaar is. Een laatste instelling voor een taak kan diens gedrag bij starten 

en stoppen beïnvloeden. Zo kunt u opgeven dat de taak opnieuw gestart moet worden als hij 

mislukt is, of dat hij gestopt moet worden als hij erg lang bezig is.  
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Bestaande taak wijzigen 

Om wat te oefenen met de Taakplanner kunt u een bestaande taak bekijken of wijzigen. Voor het 

bekijken, wijzigen of maken van taken moet u de Taakplanner eerst starten. Dat doet u als volgt:  

1. Klik op de knop Starten en typ het woord 'taak'. De Taakplanner wordt gevonden en in de 

lijst Programma's getoond.  

2. Klik op Taakplanner .  

De Taakplanner bestaat uit drie vensters. In het linker venster vindt u de Bibliotheek, in het 

midden de actuele instellingen en in het rechter venster de acties die u kunt uitvoeren. Om een 

bestaande taak te wijzigen zoekt u deze op in de Bibliotheek:  

1. Klik op Bibliotheek voor Taakplanner .  

2. Vouw de mappen Microsoft en Windows uit.  

3. Klik bijvoorbeeld op Defrag .  

4. In het middelste scherm worden de taakinstellingen voor het defragmenteren van uw harde 

schijf getoond. Klik hier op ScheduledDefrag .  

5. Kijk onderin het middelste venster en selecteer hier het tabblad Triggers . U ziet dat de 

taak wekelijks wordt uitgevoerd om 1:00 uur 's nachts. In dit schermdeel kunt u de 

triggers, acties, voorwaarden, instellingen en andere opties wel bekijken, maar niet 

wijzigen.  

6. Dubbelklik bovenin het venster op ScheduledDefrag of kies in het rechter venster onder 

Geselecteerd item voor Eigenschappen . Een dialoogvenster wordt getoond waarin u alle 

instellingen kunt wijzigen.  

7. Ga naar het tabblad Triggers en dubbelklik op de trigger Wekelijks . U kunt nu de trigger 

bewerken.  

8. Vul bij de starttijd 12:30 uur in en klik op OK . Hierdoor wordt de taak niet midden in de 

nacht uitgevoerd, maar tijdens lunchtijd.  

9. Kies het tabblad Acties . U ziet dat de taak het programma defrag.exe start met enkele 

parameters.  

10. Klik op OK .  
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Nieuwe taak aanmaken 

U kunt een basistaak maken met een gemakkelijke Wizard of een normale taak maken. Wij kiezen 

voor de normale taak, omdat u al kennis heeft gemaakt met de vensters hiervan. In deze taak 

start u Microsoft Windows Live Messenger, omdat u op een bepaald moment van de dag met een 

collega aan de andere kant van de oceaan wilt praten.  

1. Klik in het linker venster op Bibliotheek voor Taakplanner .  

2. Klik in het rechter venster op Taak maken .  

3. Geef de taak een naam, zoals Z-Rapportage en eventueel een beschrijving. Zorg dat de 

optie Uitvoeren ongeacht of gebruiker wel of niet is aangemeld.  

4. Ga naar de tab Triggers en klik op de knop Nieuw .  

5. Kies bij Start deze taak voor Gepland .  

6. Kies Dagelijks en voer een starttijd in, zoals 21:00 , klik dan op OK .  

7. Ga naar de tab Acties en klik op Nieuw .  

8. Selecteer de actie Programma starten en klik op de knop Bladeren .  

9. Zoek het programma, in dit geval C:\Program Files\Compad\Store automation\bin\csa.exe, 

en voeg het toe. Er komen dubbele aanhalingstekens om te staan.  

10. Geef bij Parameters toevoegen (optioneel) de startparameter /TASK=1 om takenprofiel 

nummer 1 uit te voeren  

11. Geef bij het invoervak Starten in de programma locatie waar de software is geïnstalleerd. 

Bijvoorbeeld c:\ Program Files\Compad\Store automation\bin\ 

12. Klik tweemaal op OK en sluit de Taakplanner .  

Deze taak wordt om negen uur 's avonds uitgevoerd en start dan Windows Compad Store 

Automation. Compad Store Automation zal direct taakomschrijving nummer 1 uitvoeren. Uiteraard 

is dit slechts een voorbeeld;  
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Meer informatie 
Meer informatie over taken vastleggen 

http://www.compad-software.com/nl/products/vectron/support/faq/Q1020010/ 

Gebruik van Windows taakplanner 

http://www.compad-software.com/nl/products/vectron/support/faq/Q1020009/ 
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