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POS – POINT OF SALE 
 

Trade Fair POS wordt beschikbaar gesteld door PenNed aan oefenfirma's die als beurs standhouder 

deelnemen, om gemakkelijk beursverkopen te verwerken.  

 

Om op een beurs snel en eenvoudig verkopen te registreren, kun je gebruik maken van de Point of 

Sale-applicatie, ofwel van de POS -app. Als je via de POS-app werkt heb je geen pen en papier of 

bijvoorbeeld Excel-sheet nodig voor het bijhouden van je verkopen. De POS-app is vergelijkbaar met 

de handheld-terminals die veel in de horeca worden gebruikt voor het opnemen van drankjes en 

gerechten.  

De app is ideaal voor gebruik op een iPad/tablet of smartphone met een werkende WiFi of mobiele 

internet verbinding (minimaal dataverbruik) maar werkt ook gewoon op een laptop of computer. 

 

Voordelen POS 

 

• Met de POS-applicatie registreer je snel je verkooporders. 

• Ook op een open dag waar je een promotiestand hebt of op andere (live) bijeenkomst met 

klanten is de app handig in gebruik. 

• Het gebruik van POS is veel klantvriendelijker dan dat je achter een laptop moet zitten terwijl je 

een verkoopgesprek voert.  

• Er kunnen meerdere personen tegelijk in POS werken (ieder met een eigen inlog) en je kunt aan 

het einde van de beurs precies zien wie wat verkocht heeft. 

 

Hoe stel je de POS-applicatie in werking? 

 

1. Als bedrijfsleider 

heb je via het 

hoofdmenu in het 

portal automatisch toegang tot de functie Trade Fair POS. 

 

2. Wil je een student toegang geven tot de functie Trade Fair 

POS dan doe je dat in het portal, via PE-admin > Trainees > 

desbetreffende trainee > knop Heeft toegang tot Trade Fair 

POS. Via de knop Wijzigen zet je deze functie aan of uit voor 

elke trainee. 

 

Als de trainee daarna inlogt in zijn portal ziet hij de functie 

Trade Fair POS in zijn menu. 

 

Wil je vervolgens de app gebruiken (bijvoorbeeld omdat je een 

verkoopstand op een beurs hebt)? Log dan in op MijnPE op 

www.penned.nl, klik de link aan om naar het PE-portaal te 

gaan, en open in het hoofdmenu de functie Trade Fair POS. Dit 

kan op een laptop maar ook op een tablet of smartphone. 

http://www.penned.nl/
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De app klaar maken voor gebruik (ruim vóór aanvang van de beurs) 

 

1. Voeg artikelen die je wilt verkopen toe in Instellingen > Artikelen door middel van één van de 

volgende methodes: 

• Importeer Buy buttons: Instellingen > Artikelen > Import >  Optie 1 Deze optie is alleen 

beschikbaar voor oefenfirma's van PenNed. 

Je kunt hier de buy buttons van je reguliere website voor gebruiken en je kunt ook 

extra buy buttons aanmaken speciaal voor een beurs. 

Als je later prijzen in je buy buttons verandert worden ze hier ook automatisch gewijzigd. 

• Importeer een Excel-bestand: Instellingen > Artikelen > Import > Optie 2  

Dit geldt voor alle oefenfirma's, inclusief buitenlandse oefenfirma's, die beurs standhouder zijn. 

In het Excel-bestand vermeld je artikelnaam, artikelnummer, verkoopprijs (valuta: 

EUR) exclusief BTW. De verkoopprijs moet in de valuta zijn van het land waar de 

beurs wordt gehouden. Op goederen en diensten die op een beurs verkocht worden, 

dient BTW in rekening gebracht te worden tegen het BTW-tarief van het land waar 

de beurs wordt gehouden.  

• Handmatig toevoegen via Instellingen > Artikelen > Toevoegen. 

 

2. Voeg de namen van de verkopers toe in Instellingen > Verkopers. 

 

3. Controleer of het bankrekeningnummer van je oefenfirma in Instellingen > Algemeen voor het 

ontvangen van betalingen voor de beursverkopen, correct is. 

 

Tijdens de beurs: een verkoop toevoegen 

 

1. Open de pagina Nieuwe verkoop. 

2. Tik of klik op ieder artikel dat je wilt toevoegen aan een verkoop.  

Tip: als je beurscatalogus een groot aantal artikelen bevat dan is het handig om het zoekveld te 

gebruiken om snel een bepaald artikel te vinden. 

3. Vul het creditcardnummer van de klant in en de vervaldatum (maand en jaar) van de creditcard. 

4. Kies jouw naam in de lijst van verkopers. 

5. Vul optioneel naam, adres en PE-code van de klant in. 

6. Vink desgewenst de optie 'E-mail betalingsbewijs naar klant' en vul het e-mailadres van de klant 

om deze optie te gebruiken. 

7. Tik of klik op de knop Betalen. 

 

Betalingen aan oefenfirma's van PenNed worden direct geboekt. Betalingen aan andere oefenfirma's 

worden iedere nacht verzonden. 

 

Verkopen uitlezen 

Via het hoofdmenu van de POS-app vind je onder de knop Verkopen diverse opties om de 

geregistreerde verkopen in te zien, al dan niet per verkoper . Tevens kan er een Excel-download 

hiervan worden gemaakt. 

 

https://nl.penworldwide.org/tradefairpos/ed2eb61c-7b5d-4764-bde1-674965fd701b/salesarticles/
https://nl.penworldwide.org/tradefairpos/ed2eb61c-7b5d-4764-bde1-674965fd701b/salesrepresentatives/
https://nl.penworldwide.org/tradefairpos/ed2eb61c-7b5d-4764-bde1-674965fd701b/merchant/
https://nl.penworldwide.org/tradefairpos/ed2eb61c-7b5d-4764-bde1-674965fd701b/newsale/
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Extra optie 

 

Wil je snel inloggen op de POS-app: scan de QR-code hier rechts   ➔  

of ga naar 

https://nl.penworldwide.org/tradefairpos/login/https://nl.penworldwide.org/tradefairpos/login/ 

 

Let op:  

Wil je van deze shortcuts gebruik maken, vraag dan inloggegevens aan via 

penned@stichtingpraktijkleren.nl.  

Met je reguliere inlog kun je hier namelijk niet inloggen, noch als bedrijfsleider noch als trainee! 

 

https://nl.penworldwide.org/tradefairpos/login/
https://nl.penworldwide.org/tradefairpos/login/
mailto:penned@stichtingpraktijkleren.nl
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