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1 Handleiding Bronboek Voorraadscanners  SQL 
Met de Bronboek voorraad scanner kunt u uw voorraad eenvoudig scannen. 
Waarmee u dit binnen Bronboek Voorraad kunt vergelijken en corrigeren.  
Bronboek gebruikt hiervoor drie type scanners waarvan de werking apart wordt 
uitgelegd. 

1.1 Unitech PT630 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U zet de scanner aan met de aan/uit knop (4). Bij het aanzetten van de scanner staat 
de scanner in de laatst gebruikte stand.  
Met de escape knop (1) komt u terug in het volgende hoofdmenu: 
Bronboek scanner 
 

1. Scannen 
2. Beheer 

1.1.1 Scannen 

U kunt nu de artikelen met de scan knop (5) scannen. 
Ook kunt u handmatig een artikelnummer invoeren met de tekstinvoerknoppen (2). U 
kunt schakelen tussen cijfers en letters met de Alpha (3) toets. Met enter bevestigd u 
uw invoer. Met cancel (7) kunt u een karakter wissen 
 

1.1.2 Leegmaken Scanner 

 
U kunt de scanner leegmaken door de scanner aan te zetten. Vervolgens in het 
menu op 2 (beheer) te klikken vervolgens op 1 (Bestand wissen). Vervolgens op 1 
(Ja) Het bestand is vervolgens gewist. 
 
Let op leeg eerst de scanner voordat u gaat scannen.. 

4. aan/uit 

5. scan 

2. Tekstinvoer 

3. Numeriek / 
alphanummeriek 

6. enter 

1. escape 

7. Cancel 

8. Command 
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1.1.3 Extra aantal 

U kunt in de scanner aangeven dat voor het laatst gescande artikel u een extra 
aantal wil invoeren. Hiervoor begint u met een – of + door eerst op Command (8) te 
drukken gevolgd door het cijfer waar de + of – (respectievelijk de 8 of de 7) bij staat. 
Vervolgens typt u het aantal en drukt u op Enter (6) 

1.1.4 Voorraad naar computer 

Om de voorraad op de computer te zetten, sluit u de houder aan op de computer met 
behulp van de seriële kabel. Hierna zet u de scanner in de houder. Let u er op dat u 
het polsbandje achter de scanner langs houdt, zodat u hiermee de scanner of de 
houder niet beschadigd. 
U kunt nu met het Bronboek Voorraad programma de scanner uitlezen in de 
computer. 

1.1.5 Beheer 

Onder beheer zit de optie om de scanner leeg te maken, via de optie wissen. 

1.1.6 Batterij opladen 

De batterij van de scanner is over het algemeen groot genoeg om een gehele dag 
mee te scannen. Wel is het verstandig om voor het scannen de scanner volledig op 
te laden en de scanner tijdens langere pauzes ook weer op te laden. 
U laad de scanner op door de houder met behulp van de adapter aan te sluiten aan 
het stroomnet, en vervolgens de scanner in de houder te zetten. Let u er op dat u het 
polsbandje achter de scanner langs houdt, zodat u hiermee de scanner of de houder 
niet beschadigd. 

1.2 Vervoer 

Voor het vervoer van de scanner dient u ervoor te zorgen dat alle onderdelen goed 
verpakt n de koffer zitten. Haal altijd de stekkers uit de houder om te voorkomen dat 
deze beschadigen! 
 

1.3 Datalogic Memor 

De datalogic scanner is een kleine computer met daarop een compact versie van 

Windows. U zet het apparaat aan door op de  knop aan de linker kant van 
de scanner te drukken. 
Na het opstarten ziet u het bureaublad. Door met de joystick naar “Bronboek 
Voorraad” te gaan en op “Enter” te drukken start u het programma. Ook kunt u met 
de stylus op het scherm dubbel tappen om het programma te starten. 

Eenmaal binnen het programma, kunt u met de  toets de producten 
scannen. 
Ook kunt u zelf artikelnummers invoeren en deze met Enter bevestigen. Met de 
Alpha knop kunt u schakelen tussen het invoeren van nummers en cijfers. Als de 
scanner traag wordt kunt u op de knop “Sluiten” klikken en het programma opnieuw 
starten zoals hierboven beschreven. De gescande artikelen blijven bewaard. 
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1.3.1 Leegmaken scanner 

De scanner leegmaken kan gedaan worden door de scanner aan te zetten. 
Vervolgens op My device te dubbelklikken. Er opent nu een nieuw venster. 
Dubbelklik vervolgens op Storage Card. In storage card staat een bestand voorraad. 
Klik 1 keer op het bestand voorraad. Klik daarna op het rode kruisje. De vraag wordt 
gesteld weet u zeker dat u het bestand voorraad.txt wil verwijderen?. Kies hier voor 
ja. Het bestand is nu verwijderd. 

 

Let op leeg eerst de scanner voordat u gaat scannen. 

1.3.2 Extra aantal 

U kunt in de scanner aangeven dat voor het laatst gescande artikel u een extra 

aantal wil invoeren. Hiervoor begint u met een – of + door eerst op de te 
drukken gevolgd door het cijfer waar de + of – (respectievelijk de 4 of de 7) bij staat. 
Vervolgens typt u het aantal en drukt u op Enter 
 
Voorraad naar computer 
Sluit bronboek voorraad op de Memor door op Sluiten te klikken. 
Om de voorraad op de computer te zetten, haalt u de geheugenkaart op de volgende 
manier uit de scanner: 
Open het klepje aan de rechterkant van de scanner 
door hier uw nagel tussen te zetten en het rubbertje 
voorzichtig open te trekken 

 
 
 
 
 
Druk vervolgens op 
de geheugenkaart en laat de geheugenkaart weer 
los. De geheugenkaart klikt nu los. U kunt de kaart nu 
uit de scanner pakken. 

 
Plaats vervolgens de geheugenkaart in de geheugenkaartlezer en sluit deze, indien u 
dit nog niet heeft gedaan, aan op de computer. 
Hierna kunt u op de computer met Bronboek Voorraad de voorraad inlezen. 

1.3.3 Geheugenkaart terugplaatsen 

Nadat u de geheugenkaart heeft uitgelezen op de computer is het verstandig deze te 
wissen. Dit doet u door bij het inlezen van de 
kaart aan te geven dat u het bestand wil 
verwijderen. Indien u het bestand niet verwijderd, 
loopt u het risico voorraad dubbel in te lezen! 
Om de geheugenkaart terug te plaatsen maakt u 
het klepje van de geheugenkaart open zoals 
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hierboven beschreven en schuift u de kaart helemaal in het apparaat tot deze vast 
klikt. Doe daarna het klepje weer dicht. Als het goed is kan het klept weer helemaal 
glad dicht en drukt het klepje niet tegen de geheugenkaart.  

 

1.3.4 Opladen scanner 

Om de scanner op te laden, sluit u de adapter aan op aansluiting “M” onderaan de 
scanner. Het rode lampje bovenaan de scanner geeft aan 
dat deze wordt opgeladen. Zodra het lampje groen wordt 
is de batterij weer vol. 
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1.4. Honnywell scanner. 

 

1.4.1 De Honywell is een compacte computer met Windows er op. U zet het apparaat 

aan door op de   rechts onderin het toetsenbord in te drukken.  
Na het opstarten ziet u het bureaublad. Door met het pennetje te klikken op het 
Windows teken rechts onderin het scherm gaat u naar het menu, daar ziet u het 
icoontje “Scan Wedge” staan. Klik deze aan. Hiermee start u de scanfunctionaliteit. 
Klik vervolgens nog een keer op het start vlaggetje en klik dan op “Bronboek 
Voorraad”  
Eenmaal binnen het programma, kunt u met de  toets de producten 
scannen. 
Als de scanner traag wordt kunt u op de knop “Sluiten” klikken en het programma 
opnieuw starten zoals hierboven beschreven. De gescande artikelen blijven 
bewaard. 
 
Scanner leegmaken 
 
Wanneer de scanner aan is gezet klikt u op het icoontje van menu. 
Vervolgens klikt u op file explorer. Daar ziet u een bestand voorraad. Klik het bestand 
aan totdat er een menu verschijnt. Klik vervolgens op delete. Kies ja op de vraag of u 
zeker weet of u het bestand wilt verwijderen. De voorraad is nu gedelete. U kunt nu 
beginnen met scannen. 
 
Let op leeg eerst de scanner voordat u gaat scannen. 
 
1.4.2 Als u klaar bent met het scannen van de voorraad klikt u op sluiten. 
Zet de scanner in de houder met de usb kabel er aan.  
Sluit de usb kabel aan op de pc. 
Hierna kunt u op de computer met Bronboek Voorraad de voorraad inlezen. Volg 
hiervoor de instructies voor het inlezen van de Memor. 
 
1.4.3 Opladen Scanner 
Als de scanner leeg is zet u de scanner in de houder (zie onderstaand plaatje) en 
doet u de oplader aan de achterkant in de houder en in het stopcontact. Het rode 
lampje bovenaan de scanner geeft aan dat deze wordt opgeladen. Zodra het lampje 
groen wordt is de batterij weer vol. 
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Installatie software 
Voor het vergelijken en corrigeren van de voorraad is een klein extra programma 
(Bronboek Voorraad) benodigd. Deze software kunt u op onze website vinden: 
www.bronboek.nl/download/setup-voorraad.exe Klik op de link. Vervolgens wordt er 
een bestand geopend. Open het bestand. U krijgt de volgende schermen te zien: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klik op Next > om door te gaan. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kies de locatie waar u het programma wilt installeren. Maakt het niet uit waar het 
programma geïnstalleerd wordt kies dan de standaardlocatie. 
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Klik op Next > . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer u al een bestaande installatie van voorraad had krijgt u bovenstaande 
melding. Klik op Ja om door te gaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het venster dat verschijnt kunt u de naam van de snelkoppeling opgeven. Wilt u de 
standaard naam behouden klik dan gelijk op Next >. 
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Wilt u een snelkoppeling op het bureaublad klik dan op Next. Wilt u geen 
snelkoppeling vink dan het vinkje uit en klik op Next >. 
 
 

  
 
Er volgt een samenvatting van de installatie. Klik op Install om Bronboek voorraad te 
installeren. 
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Hierna is Bronboek Voorraad geïnstalleerd, en kunt u deze met het icoontje op uw 
bureaublad opstarten. 



 10

2 Handleiding Bronboek Voorraadcontrole 
Het controleren van uw voorraad bestaat uit een aantal stappen: 

1. Aansluiten scanner 
2. Instellen Bronboek Voorraad 
3. Inlezen scanner(s) 
4. Vergelijking 
5. Tonen resultaat 
6. Aanmaken correctieorder 
7. Verwerken correctieorder 

Voor het aansluiten van uw scanner (of de geheugenkaart van uw scanner) kijkt u in 
de betreffende sectie van uw scanner. 
De verschillende stappen in Bronboek worden hieronder beschreven. 

2.1 Instellingen 

Na het opstarten van het Bronboek Voorraadcontrole programma ziet u het 
onderstaande scherm. Bronboek Voorraad zoekt naar de database. Selecteer de 
juiste server + database. 
 

 
 
Klik vervolgens op inlezen scanner. 
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2.2 Inlezen scanners 

Door bovenaan te klikken op "inlezen scanners" komt u in het onderstaande venster. 

 
 
U kiest hier als eerste welk type scanner u wilt inlezen.  
Afhankelijk van het type scanner moet u enkele instellingen doen: 

2.2.1 PT630 

Kies hier de juiste COM poort. Dit is de poort waarop de scanner is aangesloten. 
Meestal is dit Com1 

 

2.2.2 Memor 

U kies hier de schijf waarin zich de geheugenkaart van de scanner bevind. 

 
 
Voor iedere scanner die ingelezen dient te worden moeten de volgende handelingen 
worden uitgevoerd: 
Plaats de scanner in de houder of de geheugenkaart in de lezer en klik op “Lees 
scanner”. Het programma leest nu de 1e scanner in.  
Voor de PT630 kan afhankelijk van het aantal gescande artikelen dit wel enkele 
minuten duren. De voortgang kunt u op de volgende manier zien: 
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De Memor kopieert het bestandje over het algemeen in enkele seconden. 
Hierna geeft het programma aan dat het bestand is ingelezen. 
Indien u de Memor uitleest wordt u na het kopiëren gevraagd om het bestand te 
wissen. Om dubbel inlezen te voorkomen is het verstandig dit te doen. 
Indien er met meerdere scanners is gescand, moet het inlezen van de scanners voor 
iedere scanner 1 keer worden uitgevoerd.  
Let er op dat scanners geen twee keer worden ingelezen!  
Na het inlezen van een PT630 scanner kan op de scanner via Beheer > Bestand 
verwijderen de scanner worden geleegd. 

2.3 Vergelijking 

Na het inlezen van de scanners moet de scan worden vergeleken met de voorraad in 
Bronboek. Klik hiervoor op de tab "vergelijking". 

 
 
Indien u gebruik maakt van de consignatie module, geeft u in het vinkvakje aan of u 
alle voorraad in consignatie wel of niet heeft gescand.  
In alle andere gevallen maakt het niet uit of u dit vakje aanvinkt. 
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Het scannen van de voorraad kan op drie manieren gebeuren: in 1 keer, of in delen, 
of door de voorraad toe te voegen. 

2.3.1 Volledige scan 

Bij een volledige scan zullen alle artikelen in Bronboek worden vergeleken met de 
gescande artikelen. Met deze methode worden alle verschillen getoond. 

2.3.2 Deelscan 

Bij de deelscan wordt een deel van de voorraad vergeleken met de gescande 
artikelen. Hierbinnen zijn twee mogelijkheden: 
- vergelijk alleen gescande artikelen 
- vergelijk met artikelen met onderstaande criteria 

 

2.3.2.1 Gescande artikelen 

Hiermee wordt alleen gekeken naar de voorraad van gescande artikelen. Hiermee 
kan dus geen voorraad worden gecorrigeerd van artikelen die in het systeem een 
voorraad ongelijk aan nul hebben maar fysiek niet aanwezig. 

2.3.2.2 Onderstaande criteria 

Bij deze optie kunt u kiezen tussen twee criteria: de groepscode of de locatie. In het 
artikelen bestand wordt een lijst samengesteld van groepscodes of locaties die in 
gebruik zijn. In de lijst groepscodes of locaties kan u aan vinken met welke artikelen 
de gescande artikelen worden vergeleken.  
Een artikel wat gescand is maar niet in de selectie voorkomt wordt wel in het 
artikelen bestand opgezocht en vergeleken, maar niet aangevinkt voor correctie. Om 
deze artikelen toch te corrigeren vinkt u dit artikel aan. 

2.3.3 Toevoegen aan voorraad 

Ook kunt u de scanners gebruiken om gescande artikelen toe te voegen aan de 
voorraad. Dit kan onder andere nuttig zijn indien u begint met een lege voorraad. (Of 
deze vooraf op 0 zet) 

2.3.4 Uitvoeren van de vergelijking 

Klik op de knop “Uitvoeren vergelijking”. De vergelijking zal nu starten. Tijdens de 
vergelijking zal de voortgang worden weergegeven d.m.v. een viertal tellers. De 
vergelijking kan afhankelijk van de snelheid van de computer, het aantal gescande 
artikelen en de grootte van het Bronboek artikelbestand één tot enkele uren duren.  
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2.4 Vergelijkingsresultaat 

Na de vergelijking wordt het resultaatscherm getoond.  
Dit resultaat kan worden afgedrukt en/of geëxporteerd naar Excel. 
Als u later dit resultaat nogmaals wilt bekijken kunt u het programma starten, naar het 
tabblad resultaat gaan en klikken op de knop Inlezen laatste vergelijking. Zodra een 
nieuwe vergelijking wordt gestart, worden alle oude resultaten verwijderd. 
In het resultaatscherm kunt u correcties maken in het scanaantal, en regel uitvinken 
welke niet gecorrigeerd dienen te worden. 

 

2.5 Correctie 

Bronboek Voorraad plaatst de te corrigeren voorraad in een inkooporder welke u na 
correctie dient te verwerken. Na het verwerken van de inkooporder is de voorraad 
weer in order. Er wordt gebruik gemaakt van een inkooporder om achteraf goed de 
correctie te kunnen nakijken en correctie te kunnen maken. 
Nadat de verschillen zijn gecontroleerd 
in het resultaatscherm, en eventuele 
scanfouten gecorrigeerd, kan de 
voorraad worden gecorrigeerd. In het 
tabblad moet allereerst het boekjaar en 
periode van de correctie worden 
ingevoerd.  
Hierna kan met behulp van de 
correctieknop een inkooporder worden 
gemaakt. 
Het programma geeft een melding 
onder welk ordernummer de 
inkooporder is aangemaakt.  
Let op: Noteer dit ordernummer! 
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2.6 Verwerken inkooporder  

2.6.1 Bronboek Dos 

Om de wijziging door te voeren in bronboek, dient in bronboek de aangemaakte 
inkooporder te worden verwerkt. Hiervoor start u PSBoek en gaat u naar [I]nkoop, 
[O]rders. 
Om eerst de inkooporder te controleren kies u voor [M]uteren, [O]rders, [Z]oeken en 
voert u het ordernummer in. Het pakket zal waarschijnlijk de melding geven dat de 
debiteur VOORRAAD niet bestaat. Deze melding kunt u negeren. U kunt hier de 
order nog aanpassen indien gewenst. Sla de order na een wijziging op, en met 3 
keer ESC bent u terug in de Inkooporder administratie. 
Kies nu voor [V]erwerken om de order te verwerken. 
Kies voor [B]epaalde orders en voer hier het ordernummer in wat het 
correctieprogramma heeft aangegeven. Door 2 keer op enter te drukken wordt nu de 
order verwerkt, en is de voorraad aangepast. 

2.6.2 Bronboek Windows 

In het hoofdscherm van de module ‘Inkoop Order’ selecteert u uw inkooporder. Deze 
inkooporder kunt u zoeken door het ordernummer in te vullen die u gehad heeft bij 
het vergelijken van bronboek voorraad. Klik deze order aan met uw rechtermuisknop 
en kies voor ‘verwerken order’. Omdat het een grote order is kan het een tijd duren 
voordat de order is verwerkt. Als u geen stickers wilt hebben moet u het vinkje voor 
‘afdrukken artikeletiket’ uitzetten, voordat u onderaan de grote knop ‘nu verwerken’ 
aanklikt.  
U heeft de keuze om bij grote hoeveelheden producten van 1 soort, een beperkt 
aantal stickers te printen. (Bijvoorbeeld omdat u prijswijzigingen verwacht.) 
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2.7 Herstellen voorraad in nota 

 
Na het verwerken van de order moet de voorraad in nota worden herberekend. 
 

2.7.1 Bronboek Dos 

 
Tijdens deze herberekening mag er geen enkel bronboek programma op welke 
computer dan ook open staan! 
Start hiervoor Bronboek reparatie / finfix en ga naar 3 = Artikelenbestand. 
Kies 4 = Herberekening voorraad 
Kies 2 = Herberekening voorraad in nota 
Hierna kunt u Bronboek reparatie afsluiten en bent u klaar!. 
 

2.7.2 Bronboek Windows 

 
Start het programma Bronboek Windows op. 
Ga naar de module Reparatie (In het menu: Modules -> Reparatie).  
In het menu kiest u voor Artikel > Herbereken voorraad -> Herberekenen voorraad in 
nota. 
 

 


