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Handleiding
Eenvoudig bestellen bij je 


favoriete groothandel




Bestellen eenvoudig gemaakt

Bespaar tijd Voorraadbeheer

Bestel je nog artikelen door ze op 
een lijstje te zetten en daarna door 
te bellen naar je groothandel?

Met BarTrack is dat verleden tijd. 
Barcode scannen, controleren en 
verzenden.

Met de BarTrack App is bestellen van 
voorraadartikelen echt kinderspel. Maar 
BarTrack is meer. 

Met BarTrack VoorraadManager maak je 
bestellijsten aan en richt je de voorraad 
in. Vraag de brochure aan. 

 

BarTrack is het nieuwe bestelplatform voor de zakelijke markt. 



Met de gratis BarTrack app of handscanner bestel je heel eenvoudig en snel je 
vooraadartikelen direct bij je favoriete groothandel. Kwestie van de barcode 
van het artikel scannen, controleren en klaar. 



Orders komen hierdoor digitaal bij de groothandel binnen. Ze zijn daarom 
altijd foutloos en worden ook nog eens sneller verwerkt.



Voor zowel de besteller als groothandel biedt BarTrack niet alleen gemak, 
maar ook overzicht. Door het maken van Bestellijsten en het inrichten van 
VoorraadManager krijg je inzicht in bestelstatistieken en omloopsnelheid.



Zo helpt BarTrack graag mee aan het bestellen van voorraadartikelen nog 
makkelijker te maken.





Je hebt per e-mail de inloggegevens 
van BarTrack ontvangen. Na inloggen 
kun je direct aan de gang. Heb je de 
app nog niet gedownload? Doe dat 
dan via de Apple store of Google 
Play. Zoek op “BarTrack Scan”.

Activeer je BarTrack account

Optie 1: Direct starten met 
bestellen

Starten met BarTrack hebben we zo eenvoudig mogelijk 
gemaakt. De Startlijst is hier een voorbeeld van. 



De Startlijst bevat een overzicht van artikelen die je 
regelmatig bij je groothandel hebt besteld. Je kan zelf 
artikelen aan je Startlijst toevoegen of verwijderen.

De Startlijst staat automatisch in je app. Zie je geen 
Startlijst? Neem dan contact op met je groothandel.



Bestellen vanaf de Startlijst

De artikelen op je Startlijst kan je eenvoudig bestellen door 
deze te selecteren. Met één klik verstuur je de bestelling 
vervolgens naar de groothandel(s) van jouw keuze.



 Open je Startlijst op de BarTrack App

2. Selecteer en bestel

 Open de BarTrack Ap
 Klik op 
 Om je startlijst te openen 

selecteer “ ”
 Je kunt zelf artikelen toevoegen 

of verwijdere
 Zie je geen Startlijst? Neem dan 

contact op met je groothandel.

VoorraadManage

Mijn Startlijst

 Selecteer 1 of meer artikelen op je 
“

 Klik op “selectie aan orderlijst 
toevoegen

 De orderlijst wordt getoon
 Controleer je orderlijst. Pas zonodig 

de bestelhoeveelheid aa
 Klik op het “verzend icoon” om de 

order definitief te versturen

Mijn Startlijst

Instructie



Optie 2: Scan en bestel

Heb je barcode labels van je 
groothandel ontvangen? Plak deze dan 
de plaats waar je de artikelen op 
voorraad hebt liggen. 



TIP Wist je dat je de barcodes ook 
eenvoudig zelf kan printen? Via de  
app of op BarTrack online. 

Optie 2: Barcodes printen op BarTrack online


 Ga naar .
 Klik op login
 Na inloggen selecteer je het menu item “Startlijst”.
 Selecteer de artikelen waar je een label van wil 

afdrukke
 Kies “Selecteer & Download” om het bestand te
 Kies op welke manier je de barcode wil printen. Op een 

Avery stickervel of een Dymo labelprinter
 openen op je P
 Klik op afdrukken.



www.bartrack.nl

Optie 1: Barcodes printen via de BarTrack App

 Open de BarTrack App
 Klik op 
 Selecteer “Mijn Startlijst” om je Startlijst te opene
 Klik op de drie puntjes achter “Mijn Startlijst
 Selecteer “artikelcodes printen
 Volg de instructies




Voorraadmanager.

Instructie



Optie 3: Maak bestellijst en bestel

Bestellijsten zijn dè manier om bestellen 
nog eenvoudiger te maken. Maak 
bijvoorbeeld een lijst aan van ‘Meest 
bestelde artikelen’. Of een lijst 
‘Weekbestelling’. Maak zoveel lijsten als 
je wil.

Vanaf een Bestellijst bestel je vervolgens 
met één druk op de knop.

 Bestellijsten aanmaken

2. Artikelen toevoegen aan je bestellijst

Instructie

 Open de BarTrack Ap
 Klik op 
 Klik op “Nieuwe lijst
 Geef de lijst een naam

VoorraadManage

 Open de bestellijst waar je artikelen 
aan wilt toevoege

 Klik op de drie puntjes achter de 
“naam van je bestellijst

 Selecteer “artikelen toevoegen
 Zoek de artikelen op naam

TIP Wist je dat je ook artikelen aan je bestellijst kan 
toevoegen via BarTrack Online? Ga naar  
en klik op login. Klik op VoorraadManager om je 
bestellijsten te openen en te beheren.

www.bartrack.nl



Kunnen we nog ergens bij 
helpen?

Met de handige Bestellijsten en alle artikelen voorzien van 
een barcode is bestellen vanf nu kinderspel. Scan de 
barcode, controleer en verzenden maar! Dat kan met de 
gratis BarTrack App maar ook met de handscanner.



BarTrack wil het bestellen van voorraadartikelen zo 
makkelijk mogelijk maken. We horen graag hoe we je 
daarbij kunnen helpen! 

Laat het ons weten via support@bartrack.com.












Hulp nodig? Bel of mail ons!

Telefoon

+31 85-047 08 47

Wij zijn dagelijks bereikbaar 
van 09:00 - 18:00 uur


support@bartrack.com
 Lange Voorhout 92

2514 EJ Den Haag

E-mail Adres

We doen er echt alles aan om het bestellen van je voorraadartikelen zo 
makkelijk mogelijk te maken. 


