
NIEUWS
DIGITALE BARCODE SCANNER

Met trots introduceren wij u onze nieuwe bestelmethode: de Digitale Barcode Scanner. Middels de scanner 
bestelt u snel en gemakkelijk de gewenste producten zonder fouten. 
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Hoe werkt het? 
1.   Scan de barcode van het product dat u wilt bestellen.
2.   Artikel niet meer in het schap? Geen probleem, u krijgt van ons gratis schap kaartjes die u achter in het    
      schap kunt ophangen. 
3.   Bepaal het aantal stuks dat u wilt bestellen middels het aantal kliks op de scanner. Wilt u grote aantallen 
      bestellen? Vraag dan de barcode lijst met aantal stuks aan en u bent verzekerd van de juiste 
      hoeveelheid. 
4.   Bekijk uw order in ons webportaal. Hier kunt u de order rustig nalopen, evt. wijzigingen aanbrengen of 
      iets toevoegen via de zoekfunctie, de voorraad inzien en direct alle financiële gegevens bekijken.   
5.   Lijst compleet? Stuur uw bestelling voor 16:00 uur door en u heeft het de volgende werkdag in huis.
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SPECIFICATIES
  Licht van gewicht en klein van formaat
  Hoge scan snelheid
  Oplaadbare batterij
  Gebruikersvriendelijk in te stellen
  Levering incl. USB kabel en nekkoord
  Te installeren op iedere computer

      De scanner wordt door uw accountmanager gratis bij u op de computer geïnstalleerd 
      Schapkaartjes worden standaard bijgeleverd 
      Niet meer handmatig zoeken naar de juiste artikelcode
      Barcode lijst met aantal stuks word op aanvraag gratis geleverd
      Gescande producten binnen enkele klikken zichtbaar in uw zakelijk account op onze webportaal
 

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Aanschaffen
Wij geven u twee mogelijkheden:
1.  Eenmalige betaling van  €150,- 
2.  Een extra omzet realisatie van  €1.000,- in het eerste jaar.
Lees de Gebruikersovereenkomst voor meer informatie.

Service support
Wilt u meer weten over de digitale scanner of een afspraak maken om deze te installeren? Neem nu 
contact op met uw accountmanager of onze verkoop adviseurs. Wij helpen u graag verder! 
 

Contact
Telnr.: 020 - 480 07 00
E-mail: verkoop@siebentools.nl 
Website: www.siebentools.nl 

Ervaar het gemak
Wij nemen het werk voor u uit handen. 


