Barcodescanner instellingen aanpassen t.b.v. nieuwe website Salo.
Om uw barcodescanner geschikt te maken voor de nieuwe Salo website is het noodzakelijk dat er een aantal
instellingen worden aangepast.
De programma’s ScanSync en ICManagementClient hebben een aantal aanpassingen nodig.



ScanSync

Sluit uw barcodescanner aan op uw computer. Onderaan uw Windows werkbalk kunt u het symbool van
ScanSync terugvinden.
Het gaat om het blauwe driehoekje.
Navigeer met uw muis naar dit blauwe driehoekje en klik erop met uw rechter muisknop. U selecteert dan
openen. U krijgt dan het volgende programma in uw scherm.

Klik nu op “instellingen” en op “grossier” U krijgt dan onderstaande scherm. Klik nu op “Debiteur nummer(s)”

U ziet als het goed is uw lidnummer staan met een letter daarvoor. In het veld “Debiteur nummer toevoegen”
vult u uw mailadres in waarmee u inlogt op de nieuwe Salo website.

Na het invullen van uw mailadres kunt u op “toevoegen” klikken. Uw mailadres is nu toegevoegd aan de lijst.

Nu kunt in het vakje voor uw mailadres klikken zodat het vinkje aangaat naast uw mailadres. Het vinkje voor
uw lidnummer zal hierdoor verdwijnen. Na deze stap kunt u op “Opslaan en sluiten” klikken.
Laat op uw bureaublad het programma ScanSync open staan! U heeft het programma nog nodig.



ICManagementClient

Op uw bureaublad heeft u het programma ScanSync als het goed is nog open staan.

Klik nu op “instellingen” en op “grossier” U krijgt dan onderstaande scherm.
De locatie van het communicatieprogramma “ICManagemnentClient” staat vermeld bij de opdrachtregel. Om
het programma ICManagemnentClient te openen klikt u op “Testen”

In uw scherm verschijnt nu onderstaande programma.

Klik nu op “Configuratie” en op “Instellingen” U krijgt dan onderstaande scherm.
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Er zijn 3 velden die u moet aanpassen zodat uw scanner werkt op de nieuwe Salo website.
1.

2.
3.

Webservice
 De waarde in dit veld dient u aan te passen. U kunt onderstaande link kopiëren en plakken in op
de regel. https://webshop.salo.nl/Webservices/ICManagementWebService/ICManagement.asmx
Gebruiker
 Hier vult u de nieuwe gebruikersnaam in welke u van Salo heeft ontvangen.
Wachtwoord
 Hier vult u het nieuwe wachtwoord in welke u van Salo heeft ontvangen.

Tot slot klikt u op “Bewaren”. U kunt de programma’s “ScanSync en ICManagementClient” afsluiten door op de
rode kruisjes te klikken.
U bent nu gereed om uw barcodescanner orders naar de nieuwe website van Salo te versturen.
Indien u ondersteuning nodig heeft kunt u contact opnemen met Salo. Doormiddel van Salo Support helpen wij
u graag.

