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SOLAR BARCODE SCANNER

Wil je weten wat wij nog meer voor je kunnen 
betekenen? Neem dan telefonisch 
contact op met 088 765 27 00 of kijk 
op www.solarnederland.nl.

Wil je ook gebruik maken van de handige Solar Barcode 
Scanner? Je kunt deze eenvoudig bestellen in onze webshop. 
Ga naar www.webshop.solarnederland.nl en vul artikelnummer 
9990830 in. Voor meer informatie over de Solar Barcode Scanner 
kun je ook contact opnemen met je Account Manager of 
verkoopkantoor.

Bestel de Solar Barcode Scanner

Maak een afspraak 
via (088) 765 27 00



Solar Barcode Scanner
E�  ciëntie vormt een belangrijke pijler van het beheren van 
de voorraad. Een geordend magazijn zorgt ervoor dat de 
artikelen gemakkelijk te pakken zijn. Maar wat als een artikel 
niet meer op voorraad is? De Solar Barcode Scanner helpt op 
een eenvoudige manier bij het inkoopproces, zodat je niet 
meer misgrijpt!

Bestelgemak
De Solar Barcode Scanner helpt bij het in- en verkoopproces 
van de voorraden. Met de handzame scanner scan je snel de 
barcodes van de artikelen die aangevuld moeten worden. 
De artikelen worden eenvoudig in de Solar webshop geïm-
porteerd en jouw order is klaar om besteld te worden. Na het 
plaatsen van de bestelling worden de artikelen de volgende 
werkdag geleverd.

Bestellen met de Solar Barcode Scanner bespaart je tijd en 
verkleint de kans op fouten.

Je ontvangt van ons het complete pakket met daarin:
• De Solar Barcode Scanner;
• Een handleiding;
• *Barcode stickers;
• Een aantallenkaart.

Solar ontzorgt je volledig
De Solar Barcode Scanner is in de webshop onder artikel-
nummer 9990830 te bestellen en kost slechts € 150,-.

Na aanschaf lever je een bestand met artikelnummers aan 
waarvoor je de barcodes nodig hebt. Wij maken de barcodes, 
verzorgen bij jou op locatie de volledige installatie en demon-
streren de werking van de barcode scanner. Hiervoor wordt 
éénmalig een vergoeding van € 100,- in rekening gebracht.

Als je wilt dat wij naast de installatie ook je magazijn voorzien 
van de barcodes wordt een vergoeding van € 150,- gevraagd.

SCAN DE BARCODES VAN DE 
ARTIKELEN DIE JE WILT BESTELLEN

LOG IN MET JOUW ACCOUNT OP 
WEBSHOP.SOLARNEDERLAND.NL

MAAK EEN NIEUWE ORDER AAN EN 
IMPORTEER DE GESCANDE BARCODES

PLAATS JOUW BESTELLING

Nóg slimmer bestellen met de Solar Barcode 
Scanner 

Barry de Haan van Installatiebedrijf Kusch B.V. maakt sinds 
kort gebruik van de Solar Barcode Scanner. Met deze 
nieuwe handige tool bestelt het bedrijf uit Alkmaar in een 
handomdraai artikelen die de installateur permanent op 
voorraad wil hebben. De scanner hee�  een zakformaat en is 
te gebruiken in elk magazijn en zelfs in de bedrijfswagen. De 
werking is eenvoudig. De Haan legt uit: ‘Met de Solar Barcode 
Scanner scan ik de artikelnummers van de producten en maak 
ik een order aan in de webshop van Solar. Door de scanner 
aan te sluiten worden de artikelen automatisch aan de order 
toegevoegd. Een kind kan de was doen: na het plaatsen 
van de order worden de artikelen de volgende werkdag bij 
ons geleverd. Dat doet Solar op ons verzoek al jaren voor 
half acht. We willen dat als de jongens hier wegrijden alles 
geladen is.’

De goede samenwerking met Solar telt al zo’n veertig jaar en 
De Haan hee�  de veranderingen qua registratie en bestellen 
dan ook allemaal meegemaakt. ‘Wat vroeger met pen, klad-
blok en fax gebeurde, werd later per mail opgelost en weer 
later met de webshop. Met de Solar Barcode Scanner hebben 
we de volgende stap gezet en besparen we nog meer tijd en 
geld.’

Met de Solar Barcode Scanner wordt je 
bestelproces nog eenvoudiger

Bestel nu de Solar Barcode Scanner op webshop.solarnederland.nl

PLAATS JOUW BESTELLING


