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Inhoud Shoprevolution
kassa-App nieuws:

Retail/ food /Horeca kassa-App voor Android



1-Bedrijfs info



2-Algemene info Apps



3-Horeca-App

1-HioPOS-Cloud is een product van ICG Software, een Spaanse Multinational
met 30 jaar ervaring in kassasystemen in de Food- en Retail. De kassa-App is
beschikbaar in Basic en Retail/ Food versie. ITE data automatisering is implementatie-, service- en advanced partner van ICG. De App is alleen te huur.



4-Retail/ Food App



5-Basis-App



6-vb. toepassingen
Food-en Retail-App



7-Nieuwe Pin terminal

15.6’ POS terminal
Grey design, Android 7.1
16Mb/2Mb Ram, Capacitive
Touchscreen, Lan/Wifi, 5x USB
(1xCom),RJ11,12/RJ45. Optie
customer 10” display. Vesa
Mount. Prijs op aanv.

2-De kassa-App is voorgeinstalleerd op de 15.6” POS terminals en biedt een
complete scan kassaoplossing samen met de database in de Cloud. De terminals
werken niet direct op Internet maar vereist een Internet of Wifi aan-sluiting.
Synchroniseren vindt regelmatig plaats en gebruik in off-line status is tijdelijk
mogelijk. De App kunt u ook downloaden op uw eigen terminal, deze vereist een
min. res. van 1024x600. Gelijk met de App huurt u 1 of meer databases in de
CLoud. De database is automatische geintegreerd met de App door een
inlogcode. De kassa-App is voor Retail- en Foodbedrijven die kiezen voor
flexibiliteit, besparing op ICT kosten en kijken naar een goede en betrouwbare
investering in technologie. Uw bedrijf is operationeel in een of meer databases in
de Cloud voor gebruik in winkels, minimarkt en/of Horeca.
3-De Horeca-App biedt ook retailfuncties alsook specifieke uitbreidings opties. De
App werkt naast klant-in-de-wacht ook met tafelplattegronden, ontwerp en
ruimtes. Standaard is dag/week menu’s, acties en kortingen. Shifts/urenreg., Fin
Audit en export, rapporten en inkoop. Beveiliging div. nivo’s. App4Horeca.nl
4-De Retail & Food-App bieden een config. wizzard voor inrichten administratie,
verkoop en devices. Stuur rapporten o.a. inventarisatie, omzet, btw en periode
statistieken naar uw email, boekhouding vanuit elke locatie. Retail-App biedt voor
mode boutiques verkoop per kleur of maat en actuele voorraad per maat en
barcodes op subitem nivo. In de Food ondersteunt het 21/22/23 barcodes met
ref/prijs. Artikel invoer van leveranciers d.m.v. barcode reader, vaste klanten- en
prijsbeheer, email en tax-free sales. Websites: Retailbedrijf en Food ITEdata.nl ,
ambachten App4kassa.nl en BtB/BtC Portal App4Food.nl
5-Basis-App is de eenvoudigste kassa met vaste items en bon. Geschikt voor
Fieldsales en Retail. Opties: Rabo Pin, BT en USB bonprinter. De Apps kunt u
installeren op uw Android SmartPhone of de BV5000. Prijs €19,- p.mnd.

ITE data automatisering

Klaar voor de toekomst met Shoprevolution

Velserbroek, Lepelblad 4

6-Voor minimarkten met eet- en drinkgelegenheid, Outdoor store met horeca. In
de recreatiemarkt bv toegangtickets: dierenparken, musea. In de retail en
horeca b.v. Take-away. We bieden een Cloud oplossing in een netwerk. Kiosk
Pre-paid voor Foodretail en restaurants. Opties Retail en Food: weegschaal
systemen en lezen barcode prijslabels met On-Counter barcode scanners. Met
Zebra printers maakt u prijs- en barcode labels met de labelontwerp functie van
de App. Support o.a. DIGI weegschalen type SM500/5500. Een eigen gekoppelde
Neptuno weegschaal voor kleine winkels. Export: Standaard kunt u de verkoop
exporteren in .csv en .xml. Daarnaast bieden we een optionele ERP link voor een
vaste link naar uw boekhouding of accountant. 7- Pay plaza Pin terminals zijn een
nieuwe standaard binnen onze kassaoplossing. Prijzen: 1e kassa licentie Retail,
Food en Horeca €29,-, 2e en 3e enz. in dezelfde database €19,- per mnd excl.
btw. Bel voor een afspraak 06-55305748.

Laren (NH), Brinklaantje 4 Tel:
023-5373350
Info@ITEdata.nl
www.ITEdata.nl /App4Food.nl
Contact formulier
Aan/afmeld nieuwsbrief

Retail/ Food en horeca options HioPOS-Cloud
Blad 2/2 opties.
15.6” POS Terminal

Retail en horeca opties:
1.

Keukenprinters

2.

Handheld terminal

3.

HioScreen keukenmonitor

4.

Kiosk mode

5.

Bestel Portal

1-Gaat u werken met keuken- en/of barorders en keukenprinters, dan kunnen
deze in de kassaconfig. geactiveerd worden, 5 of meer printers is mogelijk. Per
keukenprinter is dat €1,50 p/mnd. Meer info zie link.
2-Voor Horeca bieden we de 5” BV5000 Handheld POS terminal. Zie link. Voor
Fieldsales toepassing bieden we de BV6000s excl. verkoop App. Actie zie link.
3-Keuken statusmonitor, HioScreen optie werkt perfect
met een 2e scherm in het restaurant. Bediendes
kunnen dan ingrijpen als een klant te lang moet
wachten. Briefjes zijn verleden tijd. Keukenorders
printen en monitoren voor in de keuken zowel voor
Fastfood als restaurants met tafels. Draagt bij aan een
efficiente bedrijfsvoering en is ook de wens van de chefkok. Statussen van te
serveren gerechten met de verstreken tijd sinds de bestelling. Er zijn koop en
licentie mogelijkheden: HioScreen oplossing in/een(zie afb.) of huur lic. p/mnd +
koop terminal. Meer info zie link.
4-Kiosk mode, beheer en kies vanuit administratie Kiosk producten in het menu
v/d kassa. Mogelijkheden met Kiosk mode zijn o.a. zelfservice en Take-away. 5Bestel Portal, maakt gebruik van uw Cloud database via een gratis te downloaden App. Uw bedrijf promoten met gratis en betaalde functies. Zie
App4Food.nl

Retail options HioPOS-Cloud
T-Quiosk en S-Quiosk
Biedt een extra geintegreerde zelfservice 32” POS terminal (ook meertalig), incl.
scanner, bonprinter, Pin terminal. Zie T-Quiosk.nl. Prijs op aanvraag.
Retail opties:
6.

Barcode scanner

7.

Zebra printer

8.

Weegschaal

9.

ERP link boekhouding

10.

15.6” POS terminal
incl. 13.3” display
(Custom+
productinfo)

11.

ERP link boekhouding

Artikelen scannen, wegen en barcodelabels ontwerpen
6-Als u snel wilt afrekenen en nieuwe artikelen invoert in het systeem
werkt dat het efficienst met een barcode scanner. U kunt de barcode
van het artikel inscannen op elk gewenste locatie met Wifi en eigen
barcodes labels ontwerpen in de App labeldesign programma.
7-In de configuratie kunt u meerdere prijs-, barcodelabels ontwerpen en printen
met een Zebra labelprinter. De labels dienen Zebra compatable te zijn. Het
ontwerp vergt enige handigheid wat u ook kunt uitbesteden. 8-HioPOS-Cloud
scant weegbonnen. Gebruikt u een DIGI SM500/ 5500 of een MT Freshbase. Wij
bieden diverse weegopties afhankelijk van uw bedrijfsgrootte. Op gewicht
afrekenen kan al met de Neptuno 56 PPI ‘a €395,Koppeling naar uw boekhouding
9-In de App configuratie maakt u standaard rapporten per periode. Een export
verkoop in .csv en .xml format is aanwezig. Wilt u rapporteren naar uw boekhouder dan kan de ERP link dienst doen. Zie info link. 10- All-in-one retailoptie.

ITE data automatisering
Velserbroek, Lepelblad 4
Laren (NH), Brinklaantje 4
Tel: 023-5373350
Info@ITEdata.nl
www.ITEdata.nl
www.App4kassa.nl
(Ambachten)

Planning van nieuwe futures
De Retail kassa-App wordt continu verbeterd en nieuwe futures toegevoegd. Zijn
er vragen of wensen bel of stuur s.v.p. een email. Op dit moment wordt gewerkt
aan uitbreiding van de Loyalty functie.
Hardware service SLA
Service-aanspraak 24 uur en 7 dgn/wk. Omruilservice in geval van garantie,
storingen, inbraak of diefstal niet tel. te verhelpen. Prijs afh. van de hardware.

Afspraak maken
Ons kantoor is gevestigd in Velserbroek en Laren (NH), Brinklaantje 4. U kunt
contact opnemen met Frank Ruigrok tel: 06-55305748.

