WinSale

BRANCHEKENNIS 2.0 VOOR
ELKE ONDERNEMER

+ MODULAIR, FLEXIBEL EN EENVOUDIG
+ GESPECIALISEERDE BRANCHE-EDITIES
+ ALLES VAN SCANNING TOT TICKETING
+ ONGELIMITEERDE PRIJSLIJNEN EN LOCATIES
+ RAZENDSNEL MOBIEL BESTELLINGEN 		
VERWERKEN

BRANCHEVOORDELEN
De totaaloplossing die branchegrenzen overstijgt

WinSale

Juist de ruime keuze aan horeca-, retail- en bijvoorbeeld
ticketingfunctionaliteiten binnen één applicatie maakt
WinSale een bijzonder alles-in-één pakket. In een museum
of pretpark kun je het bijvoorbeeld gebruiken voor het
aansturen van tourniquetten, het scannen van tickets
en het valideren van museumkaarten. In de catering
voor kostenbesparende selfservice-kassa’s. In de zorg
voor verschillende prijzen bij medewerkers, patiënten
en bezoekers. In retail voor uitgebreide scanning- en
etiketteringopties. En in élke denkbare branche voor
cashless betalen en zelfs koppelingen met je webshop.
Alles om de gasttevredenheid te verhogen en je
bedrijfsvoering te perfectioneren!
+ Optimale ticketingfunctionaliteiten
+ Uit te breiden met alles van scanners tot weegschalen
+ Tijd en kosten besparen met selfservicekassa’s

BACKOFFICE WINCASH
Uitgebreide rapportages op maat
Schaf je een WinSale-oplossing aan, dan krijg je altijd een

De WinSale-software heeft zich bewezen als een breed inzetbare POS-oplossing.
Door de modulaire opbouw van het kassasysteem is er voor elke branche een
op maat gesneden pakket beschikbaar. En wij blijven de software uiteraard
voortdurend optimaliseren aan de hand van signalen uit de markt!

kassa en backoffice in één. En niet zo maar een backoffice,
want WinCash biedt je alles wat je nodig hebt! De primaire
taak van WinCash is het beheren van de stamdata, het
genereren van rapporten en het inzichtelijk maken van
databundels. Dit is dé managementinformatietool waarmee
je eenvoudig je inkoop stuurt, marketingacties efficiënt
verwezenlijkt, de personele bezetting optimaliseert en je
marges bewaakt. Alles waar jij als ondernemer behoefte
aan hebt. Enkele van de rapportagemogelijkheden zijn:

WINSALE POS
Intuïtief en compleet kassasysteem
Op zoek naar een gebruiksvriendelijk afrekensysteem
dat je complexe bedrijfsvoering probleemloos kan

+ Omzet per maand, per kassa, per productgroep
+ Vergelijken van het aantal bezoekers en de gemiddelde
besteding per periode
+ Omzet van merk X t.o.v. merk Y in benchmarking tussen
de verschillende filialen

stroomlijnen? Dan heb je dat bij deze gevonden.
De vrije indeling van de kassatoetsenborden,
de mogelijkheid van het toepassen van teksten,
afbeeldingen en iconen plus de automatische

WINSALE SMART APP

opvolgprocessen zorgen samen voor een optimale

Razendsnel mobiel bestellingen verwerken

kassabediening. Inwerktijden behoren straks

Smartphones, webshops: je klanten zijn tegenwoordig overal online

tot het verleden! Bovendien kun je eenvoudig

en logischerwijs verandert hun aankoop- en bestelgedrag mee. Dus je

branches combineren (zoals de kaartverkoop bij

bedrijfsvoering natuurlijk ook! Dankzij onze WinSale Smart App verander

een museumingang met de horecainsteek van

je je Android-telefoon en/of -tablet binnen enkele seconden in een

hun café) en zitten loyaltyopties als het sparen van

geavanceerd kassasysteem.

bonuspunten als automatische optie in het systeem.
+ De ideale mobiele kassa
+ Inwerktijden behoren tot het verleden

+ Bestellingen supersnel met één hand invoeren

+ Werken met ongelimiteerde prijslijnen en locaties

+ Supergebruiksvriendelijk

+ Eenvoudig branches combineren

ONZE NIEUWE AERPOS
Panelpc voor maximale flexibiliteit
De beste software vraagt om de sterkste hardware. En dus zijn
WinSale en onze nieuwe AerPOS een match made in heaven.
Deze all-in-one ‘panelpc’ (alle hardware zit in de monitor zelf)
biedt met zijn slimme design en een krachtige Atom 1.8 Ghzprocessor alles wat je zoekt!
+ Zonder bewegende onderdelen extra duurzaam,
sneller en stabieler
+ Scherm eenvoudig los te gebruiken en monteren
+ Flexibel verstelbare voet

JOUW FAVORIETE
HANDHELDS & TABLETS
Van handige instapmodellen tot ijzersterke sterren
De WinSale Smart App draait op al jouw favoriete
Android-smartphones en –tablets. Heb je liever wat
meer stevige hardware? Kies voor de CAT: de topper
in consumentenhandhelds! Supersterk, prima bestand
tegen een duik naar de vloer of in de spoelbak.
Of wellicht zijn onze professionele ET1-tablet en de
ES1-smartphone met het Eijsink-keurmerk iets voor jou:
+ Stootvaste covers, met bij de tablet een extra
handvat op achterzijde
+ Uitbreiden met onder meer scanners,
magneetkaartlezers en RFID-readers
+ Speciale dockingstations en vervangbare accu’s
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