
Marketing 

 

Sales  

 

Management 



1A.  Omzet 
 
• Omzet totaal in bedragen per hoofdgroep/groep/artikel 

• Omzet totaal in aantallen per hoofdgroep/groep/artikel 

• Omzetselectie per personeelslid op alle personen 

• Omzetselectie per filiaal 

• Omzetselectie in een periode 

• Omzetvergelijking 2 periodes 

• Omzet per uur in bedragen per hoofdgroep/groep/artikel 

• Omzet per uur in aantallen per hoofdgroep/groep/artikel 

• Omzetontwikkeling per dag per hoofdgroep/groep/artikel 

• Omzetverdeling per hoofdgroep/groep 

• Omzet als lijst per hoofdgroep/groep/artikel met export naar Excel, Word, PDF 

• Financieel rapport in geselecteerde periode met export naar Excel, Word, PDF 

• Omzet 25 best verkochte artikelen in periode in bedragen 

• Omzet 25 best verkochte artikelen in periode in aantallen 

• Omzet 25 slechtst verkochte artikelen in periode in bedragen 

 

3.  In / Uit kas 

• Weergave van in en uit kas verdeling 

 

5.  Tafels - afhaalorders 

• Alle omzetrapporten en verschillende andere zijn op te vragen voor per personeelslid of alle 
personen 

• Artikel met hoogste verkoop per werknemer 

• Overzicht van de omzet per werknemer in een periode 
 

7.  Afrekenvormen 

•  Omzet/aantal malen gebruikt per afrekenvorm 

Management - Rapportage Backoffice 

1 B.  Omzet 

• Omzet 25 slechtst verkochte artikelen in periode in aantallen 

• Welke artikelen zorgen voor 80% van de omzet in periode 

• Totaal omzet en aantal transacties in periode met export naar Excel, Word, PDF. 

• Financieel rapport in periode met export naar Excel, Word, PDF. 

• Hoofdgroep/groep/artikelrapport als lijst met export naar Excel, Word, PDF. 

• Bruto marge rapport met export naar Excel, Word, PDF. 

• Klantenrapport met omzet per klant, aantal bezoeken en laatste datum van verkoop 

• Actieve abonnementen op datum, per klant en resterende aantallen per abonnement 

• Verlopen abonnementen op datum, per klant met export naar Excel, Word, PDF. 

• Voorraadrapport per artikel met aantallen, inkoopprijs en voorraadwaardering met 
export naar Excel, Word, PDF. 

 

2.  Kortingen / correcties 

• Welke kortingen zijn gegeven op de kassa 

• Verdeling van de soort korting gegeven in een periode 

• Overzicht van alle uitgevoerde correcties op het afrekensysteem 

• Verdeling van de soort correcties in een periode 

• Lijst met artikelen via retour verkregen en totaal omzet in aantal van het artikel in 
betreffende periode 

• Lijst met artikelen via correctie verkregen en totaal omzet in aantal van het artikel in 
betreffende periode 

• Omzet artikelen retour + correctie ten opzichte van totaal omzet 

 

4.  BTW 

• Weergave van de BTW verdeling over de totaal omzet. 

 

6.  Tafels - afhaalorders 

• Omzet van tafel/afhaalorders ten opzichte van totaal omzet 

• Overzicht van de 5 tafels met de hoogste omzet - Wat is de tafelomzet per uur 

• Wat is de afhaalorder omzet per uur 

* Alle mogelijke functies zijn beschreven. Sommige functies zijn beschikbaar afhankelijk van gebruikte instellingen en functies of wensen van de gebruiker. 



Artikel beheer backoffice 

1.  Artikelbeheer 

In de backoffice kan het artikelbeheer van de kassa uitgevoerd worden. 
Tevens is het hierbij mogelijk artikelwijzigingen aan te brengen voor een 
later tijdstip. Hiermee kunnen bijvoorbeeld nieuwe menu’s voor latere 
data ingesteld worden. De wijzigingen worden op dezelfde manier inge-
voerd als op het afrekensysteem. 

 

 

3.  Web artikelen 

• Web artikel, aangeven welke artikelen op het web verkocht kunnen 
worden 

• Korte omschrijving web artikel 

• Uitgebreide omschrijving web artikelMeta omschrijving in webshop 

• Meta woorden in webshop 

• 3 foto’s uploaden en in webshop plaatsen 

2.  Wijzigingen die kunnen worden aangebracht 

• Hoofdgroep 

• Groep 

• Artikel namen, prijzen etc. 

• Supplementen bij groep van artikelen 

• Extra teksten bij groep van artikelen 

• Voorraad, de aantallen ingeven of wijzigen 

• Keukenberichten, beschrijving van de standaard keukenberichten. 

• Hardloper, aangeven welke artikelen op het hardloopscherm aanwezig zijn 

• Productie/keukenbon printopties 

• Prijsniveau, aangeven aantal prijsniveaus in gebruik per artikel 

• Artikel inactief maken 

• Artikel verwijderen (ALLEEN INDIEN NIET AANWEZIG IN RAPPORTAGE 

* Alle mogelijke functies zijn beschreven. Sommige functies zijn beschikbaar afhankelijk van gebruikte instellingen en functies of wensen van de gebruiker. 



1 A.  Klanten - Beheer 

• Snel een klant zoeken 

• Ope per klant: klant uitgeschakeld – klant – debiteur – pre-

paid klant 

• ID Nummer van een klant 

• Achternaam klant 

• Voornaam 

• Naam van bedrijf 

• Adres, hiervoor zijn 3 regels beschikbaar. 

• (Indien debiteur) het saldo op dat moment 

• Email adres 

• Telefoonnummer, 2 regels beschikbaar 

1 B.  Klanten - Beheer 

• Noes, 3 regels beschikbaar 

• (Indien debiteur) maximum bedrag van uitstaande schuld. 

• Het prijsniveau wat bij de klant van toepassing is. 

• Loyalty, % korng wat klant hee1 bij loyalty 

• Grenswaarde voor order wanneer loyalty van toepassing is. 

• Ope voor afmelden voor reclamemail sturen 

• Ope voor aanbieden inzage in historische omzet aan klant 

 

 

 

2.  Klanten - historische aankoop in back-
office 

• Snel een klant zoeken 

• Klant kiezen en overzicht transaces op datum 

• Transace kiezen en alle detail informae opvragen 

 

5.  Layout - Myorderhistory  

• NAW gegevens bedrijf in Myorderhistory 

• URL voor link in website 

 

 

3.  Klanten - Algemene mail sturen 

• Snel op klant zoeken 

• Een of meerdere klanten markeren voor versturen mail 

• Mail opmaak aanpassen in het sjabloon van Email 

• Email versturen 

4.  Klanten - Reclamemail sturen 

• Klanten zoeken op basis van aankoophistorie 

• Mail opmaak aanpassen in het sjabloon van Email 

• Alle Email versturen naar aanleiding van selece 

Klantenbeheer - Historie - Reclame 

* Alle mogelijke functies zijn beschreven. Sommige functies zijn beschikbaar afhankelijk van gebruikte instellingen en functies of wensen van de gebruiker. 



Kassa functies 

1.  Registreren + afrekenen 2.  Artikelen  

 

3.  Promotie / Reclame 

• 4 verschillende prijsniveaus per artikel 

• Abonnement van specifiek aantal artikelen in een periode 

• Abonnement van onbeperkt aantal artikelen in een periode 

• Abonnement aantal artikelen in onbepaalde periode 

• % korting bij aankoop van bepaalde artikelen (ook in combi-
natie) in bepaalde periode 

• % korting bij aankoop van bepaalde artikelen (ook in combi-
natie) in bepaalde periode (bijvoorbeeld menu’s in restau-
rant) 

• Gratis artikel(en) bij aankoop van bepaald aantal artikel(en) 
in bepaalde periode 

• Speciale prijs/prijsniveau per artikel in bepaalde periode. 

• Reclame maken via 2-lijns klantendisplay 

• Power pointpresentatie afspelen op groot klantdisplay 

• Eenvoudig reclameteksten aanbrengen op de rekening 

 

  

• Op snelle wijze artikelen registreren met toets of barcode 

• Op verschillende manieren naar eigen keuze afrekenvormen 
bepalen inclusief credit card, breuk, reclame, verbruik perso-
neel etc. 

• Combinatie met afrekensystemen als Cashguard, cashless 
etc. 

• Artikelen snel opzoeken 

• Efficiënt met optie voor hardloopscherm 

• Efficiënt met behulp van programmering veel gebruikte func-
ties 

• Via webshop van derden voor klanten bestellen op kassa 

• Eenvoudig bon printer aan/uit schakelen 

• Informatie prijs, kostprijs en voorraad opvragen 

• Berekenen van wisselgeld, al dan niet verplicht 

• Automatisch openen van de kassalade bij contante verkoop 

• Bon printen of per Email versturen (met Email module) 

• Extra teksten op de rekening toevoegen 

• Eenvoudig kopieën van bonnen printen of per Email versturen 
(met Email module) 

 

 

4.  Kortingen & Correctie 

• Korting in % op een artikel of complete transactie 

• Korting in bedrag op artikel of transactie  

• Buttons met vaste korting 

• Toeslag in bedrag op transactie 

• Verwijderen van artikelen uit een transactie 

• Retour indien artikel geretourneerd wordt 

• Artikelen met vaste, open of negatieve prijs 

• Maximaal 4 prijsniveaus per artikel 

• Artikelen registreren met decimalen bijvoorbeeld 2,34 artikel 

• Supplementen of extra teksten 

• Verplicht serienummer toevoegen bij afrekenen 

• Toegangskaarten 

• Abonnementen 

• Artikelen met weegschaal 

• Gekoppeld artikel bijvoorbeeld combinatie met statiegeld 

• Artikelen met verplicht 2 rekeningen bijv. voor vliegveld 

• Artikelen voor stomerij en specifieke productiebonnen 

• Artikelen met korting verbod 

• Artikel en verplicht ingeven product identificatie bij verkoop 

• Voorraad 

• Kostprijs 

• Import van Excel files in artikel 

 
5.  In/uit kas (registraties niet van toe-
passing op de omzet). 

• In kas, betalingen door debiteuren aan kassa etc. 

• Uit kas, betalingen uit kas bijvoorbeeld aan leveranciers etc. 

* Alle mogelijke functies zijn beschreven. Sommige functies zijn beschikbaar afhankelijk van gebruikte instellingen en functies of wensen van de gebruiker. 



Kassa functies 

6.  Tafels- Afhaalbestellingen   7.  Internet orders   8.  Vreemde valuta 
 

• Registratie in horeca op tafels, aan bar op naam of 
nummer. 

• Overzicht van openstaande tafels 

• Aantal gasten op tafel registreren 

• Tafel nota printen 

• Tafel overboeken of combineren 

• Tafel splitsen per persoon met artikelen of gelijke 
bedragen per persoon 

• Tafelplattegrond 

• Registratie van afhaalorders op naam of nummer 

• Vermelden aantal artikelen in afhaalorder 

 

9.  Personeel 

• Personeel aanmelden via toets, geheime code of Dal-
lassleutel 

• Registratie door verschillende personen die apart 
kunnen aanmelden 

• Bediende wissel, meerdere bedienden die door elkaar 
werken. 

• Aparte bediende X of Z rapporten 

• Afgeschermd functiepaneel voor personeel 

  • Overzicht van openstaande internetorders 

• Internetorder weergeven + telefoonnummer 

• Internetorder openen 

• Artikelen toevoegen aan internetorder 

• Nota + keukenbonnen printen 

• Internetorder afrekenen 

• Internetorder verwijderen 

 

 

10.  Klanten / Debiteuren 

• Identificatie klant op de kassa, barcode of NFC kaart 

• Eenvoudige registratie op klanten voor, tijdens of op 
het einde van transactie. 

• Klanten met directe verkoop, prepaid klanten, debi-
teuren 

• Klanten met verschillend prijsniveau, loyaliteit, abon-
nementen. 

• Versturen gedetailleerde of verdichte rekening per 
Email of printen 

• Import van Excel file met klantgegevens 

• Uitgebreide opties in klantenbeheer (Ar005) 

  

  • Afrekenen in een of meerdere vreemde valuta. 

 

11.  Rapportage / Beheer / Ma-
nagement 

• Standaard X en Z rapporten per dag, week en maand 

• Z rapporten automatisch per mail versturen (+ Email 
module) 

• Elektronisch journaal met overzicht alle transactie-
bonnen, 

• Optie voor rechtstreekse verbinding met backoffice 

• Overzicht openstaande bedragen op tijdelijke reke-
ning (tafels) 

• Overzicht van openstaande bedragen debiteuren 

• Uitgebreide rapportages in backoffice Ar002 

• Uitgebreide help functies voor gebruiker kassa 

• Beheer en instellingen wijzigen/aanpassen voor ma-
nagers 

  

* Alle mogelijke functies zijn beschreven. Sommige functies zijn beschikbaar afhankelijk van gebruikte instellingen en functies of wensen van de gebruiker. 



Klanten E-mail 

1.  Overzicht E-mail   2.  Voorblad opmaak     

• Keuze van filiaal van waaruit Email is verstuurd 

• Overzicht van alle verstuurde Email vanuit de 
kassa, voorzien van Emailadres aan verzender en 
tijdstip van verzending. 

• Keuze van type Email verstuurd in de kassa (bon, 
rekening etc.) 

• De PDF. welke in de Email is verstuurd. 

 Keuze van voorblad per type mail (bon, rekening, reclame etc.) 
Vanuit de kassa wordt de rekening als een PDF bestand verstuurd. 
In een Email. Deze PDF. wordt bijgevoegd in een voorblad wat in 
dit gedeelte opgemaakt kan worden, bijvoorbeeld met reclame of 
andere informatie van het bedrijf. Iedere Email die wordt ver-
stuurd vanuit het afrekensysteem is voorzien van dit voorblad. 
Opmaak is mogelijk met o.a. logo, link naar website, beschrijving 
onderwerp, inhoud van het voorblad en diverse mogelijkheden 
voor lettertype, grootte etc. 

 

* Alle mogelijke functies zijn beschreven. Sommige functies zijn beschikbaar afhankelijk van gebruikte instellingen en functies of wensen van de gebruiker. 



Prijslijst 

Koppeling met Mypluspos Cloud backoffice: 

 
Rapportage backoffice € 11,00 per maand. 
Artikelbeheer backoffice € 9,00 per maand. 
Emailbeheer kassa backoffice € 9,00 per maand. 
Klanten beheer, order historie, reclame € 27,00 per maand. 
Back-up beheer Cloud € 9,00 per maand. 

Vouchers € 14,00 per maand. 

Agenda met online reserveren € 14,00 per maand. 

Website € 24,00 per maand. 

Webshop, Website en smartphone applicatie € 50,00 per maand. 


