Touch

SLIM,
EENVOUDIG
EN BETROUWBAAR

+ KASSA MET ALL-IN-ONE FLEXIBLITEIT
+ GEEN INWERKTIJD NODIG
+ SLIMME ZOEKFUNCTIES EN SCANNING
+ TARIEVEN PER GEBRUIKERSGROEP
+ EENVOUDIG ARTIKELBEHEER

Touch

TOUCH RETAIL
Slimme zoekfuncties & scanning
De Touch Retail is een gebruiksvriendelijk en compleet
afrekensysteem voor elke retailer. De betrouwbare en
stijlvolle oplossing bied je alle flexibiliteit voor je dagelijkse
transactieverwerking. Dit volledige systeem past bij élk
budget. Naast alle scanningmogelijkheden is het ideaal dat
je een bepaalde transactie even in de wacht kunt zetten,
als je klant toch even verder snuffelt in de winkel. Mag de
klant altijd terugkomen om een product te ruilen? Dat laat
je simpelweg op de bon afdrukken.
+ Scanning
+ Data van bestedingspatronen
+ Optie ‘transactie in de wacht’

TOUCH SPORT
Geen inwerktijd nodig
Toe aan een snel, klantvriendelijk afrekensysteem?
Deze kassa is gemaakt voor en door sportliefhebbers.

Met de Eijsink Touch haal je een complete oplossing in huis die perfect werkt
en verrassend veel functionaliteiten bevat. Je kunt bijvoorbeeld de indeling en
kleuren van de toetsen zó instellen dat ze perfect aansluiten bij jouw zaak.
En afhankelijk van de bezetting kun je met één of meerdere inlogcodes werken,
zodat alleen gemachtigde medewerkers de kassa kunnen openen. Dankzij de
overzichtelijke indeling van het 15”-scherm heeft de Touch een korte leercurve.
Je medewerkers hebben dit fijne afrekensysteem zo onder de knie! Er zijn drie
varianten van de Touch: Touch Horeca, Touch Retail en Touch Sport.

De gebruiksvriendelijke touchscreenkassa valt
uitstekend te combineren met de nieuwste contactloze
betaalterminals. Werken met iconen op je kassascherm
of het verbruik van commissieleden of scheidsrechters
apart registreren? Geen probleem voor de Touch Sport.
Ook hebben we voor sportverenigingen een speciale
samenwerking met NetPay Sports, zodat je bij de kassa
met gepersonaliseerde clubkaarten, sleutelhangers of
armbanden cashless én contactloos kunt betalen!
+ Korte leercurve; ideaal voor vrijwilligers
+ Verschillende tarieven per gebruikersgroep

TOUCH HORECA
All-in-one flexibiliteit
De Touch Horeca is een eenvoudig en toegankelijk
afrekensysteem voor elke horecatak: betrouwbaar,
flexibel en stijlvol. Het complete afrekensysteem bevat
specifieke functies voor de horeca. Zo kan je met de
Touch per tafel zien wanneer de laatste handeling
is geweest en kun je vaste gasten op rekening
zetten. Rekeningen kun je gemakkelijk voor klanten
splitsen of overboeken op een andere tafel. Door
de vaste toetsenbordindeling, de hoofdgroepen en
overzichtelijke functietoetsen heeft de Touch Horeca
een korte leercurve.
+ Tafelmanagement
+ Overzichtelijke omzetgroepen
+ Slimme zoekfuncties

+ Betalen met clubkaarten, armbanden of 			
sleutelhangers

TOUCH BACKOFFICE
Altijd inzicht in de resultaten
Vanuit de backoffice kun je producten toevoegen en
prijzen wijzigen. Naast kassamanagement kun je in de
cloud-based backoffice natuurlijk ook terecht voor
rapportages. Het Touch-kassasysteem biedt op vele
manieren inzicht in omzetgegevens. Met een uitgebreide
keuze aan rapportagemogelijkheden is (bijna) elk gewenst
rapportageoverzicht te genereren. Binnen zo’n rapport
kun je van alles laten specificeren; wellicht wil je enkel
alcoholische dranken, contante betalingen of juist de
verkoop tijdens piekuren zien.
+ Eenvoudig artikelbeheer
+ Heldere rapportages
+ Grafische overzichten in Excel
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