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SmartPhonekassa.nl  

HioPOS-Cloud afrekensysteem met App voor dienstverlening in ambachten en 

technische diensten:  

SmartPhonekassa biedt volledige vrijheid binnen of buiten voor gebruik in de dienst-

verlening op Android apparaten. Besparing administratieve lasten en tijd. Download de 

App voor uw dienstverlening. Vraag eerst advies voor uw aanvraag tel. 023-5373350. 

Maken orders en bestellingen, contant bonnen afdrukken. Artikelen en diensten, prijs- 
en voorraadinformatie, bestellen  en betaling. Maak een e-factuur terplekke of service 

aflevering met barcode. Een e-factuur maken met uw SmartPhone kassa is heel 
eenvoudig. U maakt een klant aan en artikelen en verstuur de factuur naar het klant 

email adres. In de kassa verschijnt bij openstaande posten deze klantfactuur. Bij 
contante betaling kunt u ook direct een contantbon printen met de mobiele printer.  

Biedt een of meerdere in het netwerk een All-in-one oplossing. Netwerk met meerdere 
vestigingen en meerdere gebruikers met centraal beheer en Cloud database. Geschikt 

voor dienstverleners en agenten die vanuit hun auto werken. Artikelen op voorraad 
houden. Voor consultants werkuren direct kunnen e-factureren bij de klant. Biedt 

Franchise organisaties in toelevering aan huis, besparing en gemak in betaalservice. 
Voor B2B en diensten aan klanten b.v groothandel/Horeca, importeur/agenten.                                                     

Maken orders en bestellingen, contant bonnen afdrukken. Maak een e-factuur terplekke 
of service aflevering met barcode. 

Beheer uw artikelen en logistiek centraal met de HiOffice applicaties en beheer uw 
inkoop, magazijn, in- en uitgaande leveringen aan uw netwerk van service verleners 

cq dienstauto's. Info op www,HiOffice.online en www.HioStock.nl  

Bij een licentie krijgt u automatisch de handleidingen voor de diensten.  

Handheld 5 of 6" incl. betaalautomaat 

SmartPhonekassa all-in-one Business: Sunmi P2 Pro 6", Android7.1 met kassa-App,                                         
ingebouwde scanner, printer, Wifi, BT, 4G, Cardreader. Betaalautom. met PayPlaza contract.                                                           

Tel:023-5373350.                                                                        

 

 

mailto:Info@ITEdata.nl
https://www.hioffice.online/
file:///E:/Website-ITEdata23/Webshopmap23/www.HioStock.nl 
tel:023-5373350


 

 

SmartPhonekassa.nl  

Deze kassa-App biedt diverse voordelen: Terplekke artikelen en diensten kunnen afrekenen,                                                                                  

snel artikelen aanmaken en aanbiedingen doen en orders invoeren. Export rapportage                                                                     naar uw 

boekhouding, BTW rapportage. Een e-factuur maken is heel eenvoudig. U maakt                                              een klant aan en 

artikelen en verstuur de factuur naar het klant email adres. In de kassa verschijnt bij openstaande posten                                                                         

deze klantfactuur. Bij contante betaling kunt u ook direct een contantbon printen met de mobiele printer.                                                                        
Bij betaling op rekening ziet u overzicht openstaande posten. 

 

 

Spec. App: Verkoop varianten inhoud, kleur of maat en voorraadinformatie per maat is mogelijk (ook barcode                                                                    

etiketten printen op subitem nivo). Klant loyalty-Cards, actieperioden en kortingen, periode rapporten o.a. in- en                                                                            

verkoopdocumenten zijn te raadplegen, e-mailen en printen zoals dagverkopen, actuele voorraad, inventarisatie,                                                                                                 

inkoop- en klantbestellingen via de optionele QR-BestelPortal. 

Hoe krijgt u de SmartPhone kassa-App: Doe een bestelling op info@ITEdata.nl,                                                de 

kosten zijn €36,- p/mnd met 2 mnd opzegtermijn. Mobiele bonprinter is los te bestellen.                                                                                         
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Service condities ITE data automatisering: Standaard (SLA) vanaf €180,-* deze zijn er in standaard: SLA Basis                                                                               
1 mnd,  24/7 en SLA Basis Extra 5 mnd. Custommade: Afhankelijk van uw bedrijfs situatie bieden wij hiervoor een                                                                                                            
passende offerte. *Incl. 2 uur instructie op kantoor ITE data, incl. bedrijfsinstellingen en basisinstallatie op 1 terminal.                                                                                                                                                                                

Levering geschiedt volgen de leveringsvoorwaarden van ITE data automatisering, kvk 62045911. 
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