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QR Management
Email aanmelding
Wanneer je via de website je eerste QR-codes hebt besteld, ontvang je een email met een 
link naar jouw persoonlijke QR-beheer. Zorg dat je deze mail goed bewaart of de pagina als 
“bookmark” opslaat.

QR beheer
De knop in de email opent jouw persoonlijke QR beheer omgeving, waar je altijd kunt terugkeren 
om aanpassingen te doen of nieuwe QR codes te maken. 

De knop in de email opent jouw persoonlijke QR beheer omgeving, waar je altijd kunt terugkeren 
om aanpassingen te doen of nieuwe QR codes te maken. 

De mogelijkheden van het QR beheer zijn: 
 Een nieuwe map aanmaken: Met de oranje knop “Nieuwe map” kun je naar eigen 
 inzicht nieuwe mappen voor bijvoorbeeld aparte locaties of klanten organiseren.
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 De naam van een map wijzigen: Je kunt de naam van een map aanpassen door op het  
 pennetje naast de naam van de map te klikken.

 Het aantal QR codes aanpassen: Met de knoppen +1, +25 en +100 kun je aangeven  
 hoeveel nieuwe QR codes je wilt aanmaken. 

 De naam van de QR codes invullen/wijzigen: De naam van een QR code kun je invullen  
 in het invoerveld.

 Een voorbeeld van een QR code zien: Door met je muis over het QR icoon te bewegen  
 kun je zien hoe  de QR code er uit komt te zien.

 Een QR code verwijderen: Wanneer je met de muis over een QR code regel beweegt  
 zie je aan de rechterkant een verwijder icoon verschijnen, met deze knop kun je een  
 QR code verwijderen.

 QR codes printen: Wanneer je klaar bent, kun je met de print knop de QR codes uit  
 de map printen.

 Feedback: heb je goede ideeën over hoe we ons product kunnen verbeteren? Via de  
 feedback knop rechtsboven kun je dit aan ons laten weten, dat vinden we top!
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QR codes printen
1. Bestel de benodigde etiketten (6 per vel) via 
 https://www.avery.nl/onbedrukte-etiketten/rechthoekige-99x93mm?mat=prw

2. Kies bij het gewenste materiaal voor ‘’Heavy duty’’ voor meest duurzame en water/ 
 stof bestendige oplossing (Let op! alleen te gebruiken bij een laser printer).

3. Plaats de vellen in de printerlade.

4. Klik in de beheeromgeving van MCW op ‘’Print” om de geselecteerde QR codes te  
 printen.

5. Stel vervolgens in de getoonde print opties in dat er 6 pagina’s per a4 worden 
 afgedrukt. Zie het volgende voorbeeld:

6. Print vervolgens de afbeeldingen uit op de stickervellen.


