
Snel en eenvoudig 
bestellen met een 
mobiele telefoon

01. BROCHURE BARTRACK 



Scan, klik en klaar!

De groothandel krijgt 

toegang tot de HuB

De groothandel stuurt de 

klant een uitnodiging 

per e-mail 

De webwinkel wordt 

gekoppeld

De klant installeert de 

BarTrack App en kan 

starten met scannen

DE BARTRACK HUB

Zodra de webwinkel is aangesloten op BarTrack, 

krijgt de groothandel toegang tot de BarTrack 

HuB. In deze gepersonaliseerde en beveiligde 

omgeving wordt alles rond de App beheerd: 

autoriseren van gebruikers, inzicht in het gebruik 

van de App, overzicht van bestellingen, 

toegang tot uitgebreide statistische informatie 

en nog veel meer. De HuB helpt de groothandel 

met het eenvoudiger en goedkoper maken van 

het digitale bestelproces.

Een mobiele telefoon is vanaf nu het enige wat een klant nodig heeft om snel 
en eenvoudig bestellingen bij de groothandel te kunnen doen. Men installeert 
de gratis BarTrack App, scant de barcode van het te bestellen product en klikt 
op “verstuur”. Scan, klik en klaar!

HOE WERKT BARTRACK?

KOPPELING MET WEBWINKEL

Voor het in gebruik kunnen nemen van de App 

moet eerst de webwinkel gekoppeld worden. 

Met BarTrack is dat geen probleem want iedere 

webwinkel kan eenvoudig worden aangesloten. 

Snel, maar met state-of-the-art beveiliging die 

ongeautoriseerde toegang tot de webwinkel 

onmogelijk maakt. Voor de koppeling is een heldere 

handleiding beschikbaar. En kom je er onverhoopt 

niet uit, dan staat onze helpdesk altijd voor je klaar.



PRIJZEN
Ons prijsmodel is net zo eenvoudig als de App. De BarTrack App is gratis te 

downloaden en het gebruik ervan is ook helemaal gratis.

Voor de groothandel brengen we een bescheiden fee in rekening en die werkt als 

volgt. Wanneer een App-gebruiker een bestelling in een bepaalde maand doet, 

dan brengen we daar eenmalig een klein bedrag voor in rekening. Bestelt deze 

gebruiker diezelfde maand nog een keer (of meerdere keren) dan kost dit verder 

niets extra’s. En als een gebruiker in een bepaalde maand geen enkele bestelling 

doet, zijn er ook geen kosten!

Daarnaast brengen we alleen nog de kosten voor het koppelen van de webwinkel 

aan de BarTrack App in rekening. Deze bedragen € 900,- en zijn eenmalig.

VERLAAG DE KOSTEN VAN IEDERE BESTELLING
Orders telefonisch of per mail invoeren, verwerken en 

versturen is duur. Wist je dat 80% van de kosten voor 

bestellingen van slechts 20% van de klanten komt? 

Daarvoor is nu een oplossing: de BarTrack App. 

Eenvoudig de barcode scannen, controleren 

en versturen. Bestellingen komen hiermee snel 

en foutloos binnen waardoor de kosten voor 

orderverwerking dalen.

EIGEN BARCODES PRINTEN
Nog geen barcodes op je locatie of willen klanten 

graag zelf barcodes printen? Ook daarvoor gebruik 

je de BarTrack App. Selecteer de producten 

waarvoor een barcode nodig is en klik op ‘verstuur’. 

Er wordt direct per mail een pdf verstuurd en de 

barcodes kunnen vervolgens op elke gewenste wijze 

geprint worden.

De BarTrack HuB kan op veel manieren via een API 

gekoppeld worden. Op deze wijze kan bijvoorbeeld 

de productportfolio van de groothandel aan de App 

worden toegevoegd. Zo ziet de eindgebruiker bij 

het scannen altijd de juiste artikelomschrijving en de 

bijbehorende afbeelding. En dat zorgt ervoor dat de 

juiste artikelen worden besteld.

API KOPPELING



Telefoon
085 - 047 08 47

Wij zijn dagelijks bereikbaar 

van: 09.00 - 18.00 uur

Geïnteresseerd? Bel of mail ons! 
We komen graag snel bij je langs voor een heldere en 
eenvoudige demonstratie.

Adres
Lange Voorhout 92

2414 EJ Den Haag

E-Mail
info@bartrack.com
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