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Wat maakt booq uniek?

Als ondernemer wil je dat jouw online aanwezigheid staat

booq Websites/webshops ontstond vanuit de

als een huis. Inclusief dezelfde sfeer, beleving en kracht

wens een contentmanagementsysteem te bieden

als je fysieke onderneming. Dat snappen wij! Daarom

dat behalve krachtig en veelzijdig vooral ook

bieden we jou booq Websites/webshops. Een uitstekend

gebruiksvriendelijk is. Het is ontwikkeld vanuit de

contentmanagementsysteem (CMS) voor onder meer

gebruiker: alles wat je nodig hebt, bevindt zich

webshops, websites en bestelzuilen, dat je gemakkelijk

daarom nooit meer dan een paar klikken van je

zelf kunt aanpassen en onderhouden!

vandaan. Wij vinden dat een website-ontwerp niet
gebonden moet zijn aan het onderliggende systeem,
en dus bepalen joúw wensen hoe het CMS zich
gedraagt!

Gebruiksvriendelijk CMS
• Eenvoudig je eigen website(s) onderhouden
Gebruiksvriendelijk
CMS

• Simpel nieuwe pagina’s aanmaken en tekst/beeld verslepen
• Aanpassingen/toevoegingen razendsnel geregeld

CMS-modules
• Ruim 70 beschikbare modules
booq Bricks (modules)

Voordelen van booq Websites/webshops

om je online vindbaarheid te verhogen?

•	Stel zelf je pakket samen; je betaalt alleen voor de door

Een webshop waarin klanten heerlijke

jou geactiveerde modules
• Eenvoudig content beheren met ‘drag & drop’

bestelzuil in de zaak, zodat klanten

• Groeit mee met jouw wensen

•	Websites en CMS schalen responsive mee op

zelf ter plekke hun bestelling kunnen

• Wij verzorgen alle updates voor je

• Meerdere websites beheren in één account
websites, updates en hosting

Koppelingen
Stel, je wil graag een webshop naast je fysieke zaak.

Optionele kassakoppeling

Mogelijkheden

Dan kun je kiezen voor een webshop met directe
kassakoppeling, zodat zowel offline als online

• Centraal productbeheer en handig voorraadsysteem

bestellingen realtime inzichtelijk zijn. En verander

• Zowel fysieke als digitale verkoop altijd realtime inzichtelijk

je een prijs in de kassa, dan wordt dat automatisch

• Prijs-/productaanpassingen direct op zowel kassa als in

op alle fronten doorgevoerd. Geen dubbel werk

CMS doorgevoerd

plaatsen, om direct af te halen of te laten
bezorgen? Met booq Websites/webshops
kan dit allemaal.

• Schaalt mee op elk apparaat
• Één bedrag voor geactiveerde modules,

Mogelijkheden

maaltijden kunnen bestellen? Een

• Simpel modules aan-/uitzetten

Flexibel en efficiënt

Optionele kassakoppeling

Dat bepaal jij. Wil je een sterke website

• Meerdere websites/webshops beheren in één account

ieder apparaat

Flexibel en efficiënt

Wat is er mogelijk?

of fouten. Ideaal. Uiteraard kun je daarnaast
onbeperkt producten plaatsen, is er een handig
voorraadsysteem en zijn koppelingen met

• Websites & webshops

je favoriete partijen mogelijk, waaronder:

• Bestelzuilen/kiosks/narrowcasting

• Exact Online

• Design/video/fotografie (ook 360°!)

• PayPal

• Website-optimalisatie

• iDeal
• Creditcard
• PostNL
• DHL
• Bol.com
• Google Shopping

Omnichannel met bestelzuilen!
Met een bestelzuil in je zaak verkoop je nooit meer ‘nee’.
Het is dé manier om het bestelproces voor je klanten te
vereenvoudigen en versnellen. Is de rij bij de cafetariakassa
bijvoorbeeld te lang? Dan stap je er gewoon uit en bestel
je bij de bestelzuil. Op handige afhaalschermen zie je dan
precies wanneer jouw bestelling voor je klaar staat.
De basis voor de bestelzuil is jouw gepersonaliseerde
bestelwebsite, die we op maat voor je kunnen maken.
Met een paar klikken op de site of tikken op de zuil ben
je bij het gewenste product. Onderhoud is geen issue.
Is je kassa gekoppeld aan je webshop en pas je hierin prijzen
aan, dan wijzigen deze automatisch mee op de bestelzuil.
En met sfeerbeelden en animaties verwerken we in de
bestelbeleving de look & feel van jóuw onderneming!

booqonline.nl
0880 55 66 77

Ontwikkeld door:

