Vectron

LOOP VOOROP
MET DE
OPLOSSINGEN
VAN MORGEN

+ BAANBREKENDE SOFTWARE
+ GRAFISCHE TAFELPLATTEGRONDEN
+ CLOUDBASED BACKOFFICE
+ #1 HANDHELD OP DE MARKT
+ LOYALTYSYSTEEM VOOR EXTRA SERVICE

POS PC (13” EN 15”)

Vectron

Vectron-voordelen met Eijsink-flexibiliteit
Jíj kiest op welk device je het liefst werkt, van
handheld en tablet tot vaste kassa… en pc! De POS
PC is een volledige Vectron-kassa geleverd op een
hypermoderne PanelPOS-pc. En nu ook verkrijgbaar
in een compacte 13”-uitvoering! Met altijd de snelste
service! Vectron-updates kunnen we namelijk op
afstand voor je uitvoeren.
+ Volledig POS-systeem op razendsnelle pc
+ Ondersteuning kaartlezers, scanners en weegschalen
+ Updates en issues vaak remote afgehandeld

MOBILE PRO III
Er is geen betere
De Vectron Mobile Pro III is de allerbeste handterminal ter wereld.
Zonder twijfel. Nooit meer zoekgeraakte papiertjes of slecht leesbare
bestellingen. Het is de ideale kassa, maar dan mobiel: dus precies waar jij
hem nodig hebt. Ongeëvenaarde software gecombineerd met ijzersterke
hardware maakt de Mobile Pro III een uitstekende investering voor elke
horecaondernemer!

De meest functionele handheld op de markt. Bestellingen verwerken én
je kerncijfers inzien via handige apps. Geïntegreerde loyaltymogelijkheden,
grafische tafelplattegronden en ontzettend eenvoudig in gebruik. Vectron is
gemaakt voor én door horecaspecialisten. Méér dan ‘gewoon een kassa’.
Want je zoekt software die jóuw wensen vertaalt naar een optimale
bedrijfsvoering. Kies vandaag nog voor alle Vectron-voordelen!

+ Bestellingen met één hand geregeld
+ Evenveel functionaliteiten als een vaste kassa
+ Slimme T9-invoer

VECTRON APP
Van smartphone tot tablet
Met de Vectron App kun je eenvoudig bestellingen verwerken
via je smartphone. Je hele team heeft deze app binnen enkele
minuten onder de knie.

POS TOUCH

+ Alle belangrijke functies binnen duimbereik

Vernieuwende hardware, baanbrekende software

+ Handig tafeloverzicht

De Vectron POS Touch is hét systeem voor een

+ Menu’s en lay-out uniek gebruiksvriendelijk

veelzijdige horecaomgeving: supersnel, ijzersterk en
intuïtief. De software is erg compleet: zoekgroepen,
deelnota, overboeken en klantenregistraties… Ook

VECTRONLINE

het wijzigen van prijzen, splitsen van rekeningen

Altijd je bedrijfsvoering binnen handbereik

en verhuizen van tafels is kinderspel. En dankzij

Kerncijfers, rapportages, administratie: de logistieke processen

de duurzaam ontwikkelde hardware zonder harde

achter jouw onderneming zijn van het allergrootste belang.

schijven en koelingsventilatoren is de kans op

En dus ontwikkelden wij de cloudbased backoffice VectrOnline!

storingen heel klein!

Één platform voor je al je data: VectrOnline bespaart tijd en
verhoogt je omzet!

+ Bestellingen in een paar tikken geregeld
+ Grafische tafelplattegronden

+ Anyplace, anytime, any device!

+ Uitgebreide rapportagemogelijkheden

+ Al je data- en rapportagewensen vervuld
+ Overzichtelijke grafische dataweergaven

MYVECTRON
Snelle check kerncijfers, trends en prognoses
MyVectron is een uitstekende aanvulling op VectrOnline:
met prettige grafieken en handige diagrammen heb je 24/7
een overzicht van je belangrijkste cijfers, trends en prognoses.
+ Realtime inzicht in de kerncijfers van je onderneming tot op filiaalniveau!
+ Uniek inzicht met veelzijdige grafieken
+ Nóg sneller op belangrijke ontwikkelingen reageren

BONVITO
De sleutel tot extra klantenbinding
Zonder grote inspanningen of hoge investeringen je klantenbinding versterken en de
omzet verhogen: dat is bonVito. Dit webbased loyaltysysteem is volledig geïntegreerd
met onze Vectron-kassa’s, zodat je zelfs op artikelniveau acties kunt opzetten.
Extra klantenservice!
+ Klantenkaarten, coupons, puntensystemen én uitgebreide rapportages in één
+ Speciale cadeaukaarten in de look & feel van jouw onderneming
+ Gasten binden was nog nooit zo gemakkelijk!
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24/7 SERVICE

WIJ ZIJN ALTIJD
BEREIKBAAR EN
BIJ JOU IN DE BUURT
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