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Gebruik van de bluetooth barcodescanner i.c.m. MplusKassa Scanner 

1. Zorg dat de scanner voldoende is opgeladen alvorens u hem gaat gebruiken. Opladen doet u middels de meegeleverde 

stekker en adapter. 

 

2. Druk 1x op de gele scanknop, de scanner gaat nu aan en het lampje bovenop gaat groen branden. 

 

3. Houd de gele scanknop ingedrukt totdat het lampje bovenop groen met knipperend blauw-rood aangeeft; de scanner 

staat nu in de pair-modus om gekoppeld te worden met uw telefoon.  

NB: Mocht het niet lukken de scanner op deze manier in de pair-modus te krijgen, kunt u ook de onderstaande ‘match’ 

barcode scannen. Dit brengt de scanner ook in de pair-modus. 

                                                                 
 

4. Activeer de bluetooth op uw mobiele telefoon en scan op bluetooth apparaten in de buurt. Als de scanner in pair-

modus staat, zult u ‘General Bluetooth HID Barcode Scanner’ zien staan. Dit is de bluetooth scanner. Klik hierop om uw 

telefoon te koppelen met de scanner. Als het goed is, krijgt u dan een bevestigende melding van uw telefoon. 

 

5. Ga naar http://scanner.mpluskassa.nl . In deze omgeving gaat u uw inventaris inscannen. Hieronder ziet u een 

afbeelding van hoe dat eruit ziet: 

                                                        
 

6. Voordat u een barcode scant, telt u eerst het aantal artikelen met deze barcode. Vervolgens voert u dit aantal in 

middels de numerieke toetsen in de zwarte balk onderin het scherm, en meteen daarna scant u de barcode. Het 

getelde aantal en de bijbehorende barcode verschijnen dan in het scherm.  

Vervolgens herhaalt u deze handeling bij het volgende artikel dat u telt, en zo ontstaat er een lijst met uw voorraad 

inventaris.  

NB: Bij een artikel waar u maar 1 exemplaar van heeft, hoeft u uiteraard geen aantal in te voeren; u scant gewoon 

meteen de barcode (zonder een aantal op te geven) en gaat dan door met het volgende artikel. 
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7. Als u klaar bent de met inventarisatie, drukt op rechts boveni n op VERDER. U komt dan on het volgende scherm 

terecht: 

                                           
Kies in dit scherm voor E-MAIL scanbestand. 

 

8. U komt nu in het volgende scherm terecht: 

                                     
Vul bij E-mailadres het mailadres in waarheen u het scanbestand wilt sturen. 

 

9. Open de inbox van uw mail. U heeft nu van afzender MplusKassa Scanner een mail gehad met een CSV-bestand in de 

bijlage. Dit is het bestand dat u dient te importeren in het Voorraad menu van kassasoftware Mplus. 

 

10. Bel eventueel Leza om u te laten assisteren bij het importeren van de voorraad in uw Mplus kassa. 

 

 


