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Mobiel, flexibel, betaalbaar en eenvoudig in gebruik: booq POS is de slimste
tabletkassa voor de moderne ondernemer. Switch probleemloos van je vaste
kassa naar een tablet, smartphone of handheld. Bekijk online je realtime
bijgewerkte verkoopdata. Regel bestellingen in seconden. In jouw booq zit
alles wat je nodig hebt. Klaar voor de toekomst!

Any place, any device
• Geschikt voor pc, laptop, tablet en smartphone
Any place, any
device

• Extra stabiel dankzij lokale server
• Backoffice in de cloud altijd en overal bereikbaar

Bestel je toekomst vandaag
Je zoekt de service van offline gecombineerd met de flexibiliteit van online.
Software die je naar wenst inricht. Hardware die net zo flexibel is als je bedrijfs-

Mobiele flexibiliteit
• Handige handhelds: van basic smartphone
Mobiele flexibiliteit

tot ijzersterke professionele devices

voering. Kies dan voor booq! Speel met de indeling van de kolommen en plaats
hardlopers naar voren, zodat je nog sneller de juiste producten selecteert.
Stippel de meest efficiënte looproute uit met de geïntegreerde tafelplattegrond.
Ook rekeningen splitsen en upselling stimuleren was nog nooit zo eenvoudig.

• Optimale kassa-indeling voor smartdevices

En ben je bezig met een bestelling en is de accu van je handheld leeg? Dan pak

• Wissel eenvoudig van device

je gewoon een ander device en ga je verder waar je gebleven bent! Met booq
draait je werk om mensen, service en kwaliteit. Niet om lastige programma’s
of onvindbare data. Zo krijg je meer inzicht. Meer omzet. Meer tijd!

Gemakkelijk in gebruik
• Extreem korte leercurve
Gemakkelijk in gebruik

• Geïntegreerde tafelplattegrond
• Perfect voor koppeling contactloos betalen

Méér dan de ideale kassa
• Koppel optioneel extra booq Bricks met o.a.
Méér dan de ideale
kassa

personeelsplanning, bar- en keukenmanagement,
websites/webshops en tafelreservering
• Interfaces met je favoriete pakketten

De slimste
tabletkassa

• Hardware-onafhankelijk

Extra aansluitingen mogelijk
• RF-reader
• Magnetisch kaartlezer
• Barcodescanner

booqkassa.nl
0880 55 66 77

Ontwikkeld door:

Open for business

ET1

ES1 smartphone

De tablet ET1 is een industriële, lichte, robuuste

De smartphone ES1 is een industriële topper

tablet met een ergonomisch design en een

met een stootvaste cover en een prettige

stootvaste cover. Naast zijn duurzaamheid

handligging. Naast de enorme duurzaamheid

is hij ook nog eens extra handig in gebruik

van deze telefoon is zijn beeldscherm handig

dankzij een speciaal handvat op de achterkant

groot en het touch display erg helder. Dit maakt

van de tablet. Dit maakt bestellingen aan tafel

bestellingen aan tafel opnemen zeer eenvoudig.

opnemen meteen een stuk eenvoudiger. En heb

Bovendien kun je de ES1 na gebruik opbergen en

je de ET1 even niet nodig? Laat hem opladen in

laten opladen in een speciaal dockingstation met

zijn handige dockingstation. Nooit meer gedoe

ruimte voor meerdere smartphones. Ideaal.

Deze tablet kan álles

met onhandige oplaadkabeltjes!

Professionele topscoorder

booq Backoffice
Realtime inzicht in je data

booq heeft een cloudbased backoffice, waarmee je
altijd en overal realtime inzicht hebt in je verkoopdata.
Prijzen wijzigen of producten toevoegen is in een paar
seconden geregeld. En zo’n wijziging is dan meteen in ál je
verkoopkanalen doorgevoerd, bijvoorbeeld ook in je webshop!
Dankzij de uitgebreide, inzichtelijke managementrapportages
zie je ieder moment wat er in je zaak (of zaken!) gebeurt. Met

13,3” Android-terminal

booq kies je voor een optimaal overzicht.

Praktisch breedbeeldformaat

Dit opvallende formaat is een unieke

ES2 Smartphone

14” Android-terminal
inclusief printer

verschijning op iedere bar, counter of toonbank.
De breedbeeldschermverhouding biedt
bovendien ruimte voor bijvoorbeeld een

Aantrekkelijke starter

Het mooie design en de unieke
kleurstelling van deze handterminal met

Perfect instapmodel

extra artikelgroep. Supergebruiksvriendelijk!

dockingstation maken van de ES2 een

Deze stijlvolle uitvoering is een eyecatcher

echte eyecatcher. De ES2 voldoet aan al je

voor iedere zaak. Een uitstekende investering

basiseisen voor een handterminal in deze

voor elke onderneming: voor een prachtige

prijsklasse, waarbij het grote 4,5” scherm

prijs heb je de beschikking over de ideale

je als gebruiker veel gemak biedt in het

basiskassa met geïntegreerde printer!

dagelijks gebruik.

15” Android-terminal

15,6”Android-terminal

CAT

Deze 15” Android-terminal is voorzien van een zeer

Dit mooie model biedt je alles wat je nodig

Graag iets duurzamers dan een simpele

helder en gebruiksvriendelijk touchscherm. Doordat

hebt: een helder, ijzersterk breedbeeldscherm,

consumentensmartphone, maar ook geen industriële

alle elektronica enkel in het scherm zit, kun je hem

een aluminium voet waarin je de kabels kunt

krachtpatser nodig? Kies dan voor de CAT, de gulden

zowel op een voet als aan de muur of op een kolom

wegwerken en een hele snelle processor. Je

middenweg. Supersterk en prima bestand tegen een

plaatsen: maximale flexibiliteit. Bovendien elimineert

kunt het scherm bijvoorbeeld ook op een

duik naar de vloer of in de spoelbak.

de geïntegreerde ethernetaansluiting wifi-storingen.

kolom plaatsen.

Ons geroemde topmodel

IJzersterk, groot model

Robuuste consumentenhandheld

