
Vergelijk Cashr

TOTALE KOSTEN

Tarief € 49

Garantie

Contractduur

Sales kit (ipad, printer, pinapparaat, Cashr incl scanner) € 1.570,00

Pin apparaat € 500,00

Horeca smartphone-pin per stuk € 99

Smartphone

Extra device (pin, table smartphone) per maand € 10

Installatiekosten € 225

Backoffice inrichting niet horeca € 125

Backoffice inrichting horeca € 200

Extra hardware installatie (wifi/router etc) kosten per uur € 55

Totale jaar kosten (pin) bij 2.000 euro maand omzet / 100 trx € 2.278,00

Totale jaar kosten (pin) bij 5.000 euro maand omzet / 200 trx € 2.278,00

Totale jaar kosten (pin) bij 7.000 euro maand omzet / 400 trx € 2.278,00

Tweede jaar bij 5000 euro pinomzet per maand / 200 trx € 598,00

ALGEMEEN

Meerdere locaties √

Multi-currency

Multi-language NL, EN

Screensaver uploaden √

PRODUCTOVERZICHT

Product afbeeldingen √

Organiseer producten in mappen √

Kleuren aan productgroepen toevoegen √

Zoek snel producten op in grote overzichten √

Zoek product op aan de hand van barcode √

Product varianten √

Barcode scannen √

Prijs per kg, uur of een ander aangepaste eenheid √

Importeer/exporteer product details van Excel √

Schermindeling aanpassen √

Inkoopprijzen invoeren √

KORTINGEN

Korting aan product toevoegen √

Korting voor specifieke producten

Korting op de hele bon √

Voeg opmerkingen aan individuele producten toe

Kortingswijze

%, vast, van het huis 

(100%)

RETOURNEREN EN TERUGBETALEN



Bon volledig terugbetalen naar bankpas of contant

Bon gedeeltelijk terugbetalen naar bankpas of contant

Browse en zoek transacties 2 weken

Bon opzoeken via barcode √

BETALEN

Pin apparaat koppeling

Contactloze betalingen √

Betalingen met pinpas √

Betalingen met een creditcard √

Contante betalingen √

Kadobon √

UITBETALINGEN

Aantal dagen

Boekingsperiode verschuiven (voor betalingen na middernacht)

BON

Contact info toevoegen √

Mededeling op bon √

Logo op bon √

SMS aankoopbon

E-mail aankoopbon √

Optie om automatisch bonnen te printen

Bestel/keuken bonnen printen √

Automatisch 2 bonnen printen √

Informatiebon / conceptbon afdrukken √

Producteenheid (gram/liter) op kassabon printen √

Deelbetaling afrekenen √

Bon omzetten naar factuur/op rekening √

KLANTEN

Contactinformatie registreren √

Betalingscondities registreren √

Relatiegroepen aanmaken √

Afwijkend factuuradres opnemen √

Aankoop informatie koppelen aan klant √

SERVICE & SUPPORT

Gratis, ongelimiteerde klantenservice per telefoon √

Gratis, ongelimiteerde klantenservice per e-mail √

Service op PIN apparaat extern

Reparatie en vervangingsservice onbekend

Installatie € 225,00

Service op locatie € 225,00

RAPPORTAGES

Omzetrapportages per periode √



Productverkopen per periode

Terugkerende klanten per periode

Transacties en gemiddelde waarde per periode

BTW rapportage per periode √

Kasverschil rapportage per dag √

Omzet rapportage per medewerker √

Inkoop marge rapportage √

EXPORTFUNCTIES

Exporteer rapportages naar PDF/Excel

Exporteer alle contactinformatie naar Excel

Exporteer lijst van transacties naar Excel √

IMPORTFUNCTIES

Producten, productgroepen, prijzen √

PERSONEEL

Accounts voor elke medewerker √

Snel wisselen tussen gebruikers √

Rechten op korting instellen √

Rechten op afrekenen instellen √

ONDERSTEUNING VAN ACCESSOIRES

Pin apparaat √

Kassalade √

Barcode scanner √

Bonprinter lan

Scanner √

BEVEILIGING

Automatische backups van alle data √

PCI gecertificeerd

GOBD gecertificeerd

Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen √

APPS

Boekhouding Reeleezee

KOPPELING

Webshop

Loyalty Walnutloyalty

HORECA

Plattegrond maken √

Upload eigen plattegrond √

Deel plattegrond op inactief zetten √

Tafelnummers en stoelen wijzigen √

Onderscheid Maakbon vs Afrekenbon √



Bestelnummer afdrukken op maakbon ja of nee √

Bon sorteren op voor/hoof nagerecht ja/nee √


