QR-code en webshop Smolders kassa
Tafel bestellingen QR-Code
Gasten bestellingen laten plaatsen met hun eigen smartphone op tafel nummer. Gast scant de QRCode die gekoppeld is aan een tafel nummer, dus de bestelling en de kosten worden direct op tafel
geboekt.
Gast heeft de mogelijkheid om de bestelling direct via IDeal , PIN of contant op een later tijdstip af te
rekenen.
Van de geplaatste bestelling zal er van uit de kassa automatisch een bon afgedrukt worden “ook
mogelijk om een keuken/bar bon uit te printen“.

Kosten
Backoffice
Backoffice is nodig om QR-Code tafel bestellingen te activeren op de kassa, daar zijn de volgende
modules voor nodig.
Backoffice
Kosten Excl. BTW p/m
Artikel beheer: is nodig om de artikelen in een
online menu te krijgen voor de gast.
• Extra functie: Geeft je de mogelijkheid
om artikelen op afstand te beheren.
Web orders: voor het afhandelen van de
bestellingen op de kassa
E-mail: Voor het versturen van order
bevestigingen
Totaal kosten per maand
€ 50,00

Installatiekosten
Installatiekosten worden eenmalig in rekening gebracht. Na de installatie krijg je uitleg over hoe dat
je tafel QR-Code kan aanmaken in de backoffice, hoe dat jij je menu beschikbaar kan maken voor
bestellen via QR-Code en hoe dat de order op de kassa binnen komen om te verwerken.
Installatiekosten op locatie
*Extra werkzaamheden, support en of
ondersteuning € 85,00 excl. BTW per uur

€ 400,00
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Webshop eventueel i.c.m. QR-Code
Online Bestellingen ontvangen is van af nu ook mogelijk in versie 7.6 +POS. Zowel voor de Horeca als
Detail handel kan jij je artikelen online gaan aanbieden!
Webshop is gekoppeld aan je kassa in de winkel, dus alle bestellingen en de omzet van de webshop
worden direct op je kassa verwerkt.

Kosten
Backoffice
Zoals bij de QR-Code Heeft de webshop de volgende backoffice
Backoffice
Artikel beheer: is nodig om de artikelen in een
online menu te krijgen voor de gast.
Extra functie: Geeft je de mogelijkheid om
artikelen op afstand te beheren.
Web orders: voor het afhandelen van de
bestellingen op de kassa
Rapportage: geeft je online inzicht d.m.v.
rapporten in je omzet
Klanten: Klanten moeten zich registreren op de
website om een online bestelling te kunnen
voltooien. Met deze module kan je klant
gegevens beheren denk aan wijzigen/beheren
en of verwijderen
E-mail: Voor het versturen van order
bevestigingen
Totaal kosten per maand

Kosten Excl. BTW p/m

€ 70,00

Installatiekosten
Webshop zal gekoppeld moeten worden aan je kassa en de backoffice zal actief gemaakt worden.
We zullen de webshop koppelen aan de kassa en uitleggen hoe het werkt.
Silver
Tijdens het uitleggen koppelen wij 3 artikelen
aan de webshop.
Leggen op locatie uit hoe dat de webshop i.c.m.
de kassa werkt
*Extra werkzaamheden, support en of
ondersteuning €85,00 excl. BTW per uur

Gold
Tijdens het uitleggen koppelen wij 3 artikelen
aan de webshop.
Leggen op locatie uit hoe dat de webshop i.c.m.
de kassa werkt.
Totale menu kaart programmeren wij in de
webshop inclusief foto’s eventueel door u zelf
aan te leveren.

Kosten € 500,00

Kosten € 1000,00
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Systeemeisen
Minimaal
Processor: Intel J1900 celeron
Werkgeheugen: 4GB
Harde Schijf: 64GB SSD
Laat ons je kassa controleren, zodat wij kunnen nagaan of dat je kassa in combinatie met de webshop
kan werken.
Processor kan niet vervangen worden en daarom bieden wij een nieuwe POS-1000 kassa aan voor
€745,- excl. BTW en installatie kosten voor bestaande klanten!
Heb je wel een J1900 processor dan kunnen wij eenvoudig het werkgeheugen en of de harde schijf
vervangen kosten hiervan bedragen €125,00 excl. BTW.

