mPOS

Boost de verkoop van tickets, horeca- en cadeauartikelen

VERWERK SNEL BESTELLINGEN AAN TAFEL
Met de mPOS app kunnen uw werknemers snel
bestellingen opnemen. In slechts enkele tikken wordt
de bestelling van uw klant ingevoerd en doorgestuurd
naar de keuken. Betalingen kunnen verwerkt worden via
meerdere betaalwijzen.
Hierdoor verkoopt u efficiënter en verhoogt u de
inkomsten van uw horecapunten.

CUT LONG WAITS
De mPOS app is een ideale tool tijdens drukke periodes,
wanneer u lange wachtrijen wilt vermijden. De app kan
gebruikt worden als mobiel verkooppunt om de kassa te
ontlasten bij grote drukte.
mPOS kan verbonden worden met een ticket- of
kasticketprinter via 3G/4G en vormt zo de ideale
oplossing tijdens piekuren. Bovendien kunt u met de app
ook verkopen in ruimtes binnen uw gebouw die niet altijd
voorzien zijn van de nodige bekabeling.

Verkoop continu met mPOS

Ondersteunt tafelverkoop, meeneembestellingen,

Snel afrekenen met meerdere betaalopties – cash,

dagtickets & tickets met tijdslot

factuur, cadeaubon etc.

Menuartikelen opgedeeld in categorieën om

Makkelijk bestellingen beheren, werknemersdiensten

snel bestellingen te kunnen plaatsen

bijhouden, accountdetails van de klant bekijken

Artikelen snel toevoegen aan het winkelmandje

Connecteer met draagbare printers om

via ingebouwde camerascanner

kastickets & barcodetickets af te drukken

en meer

Sectoren die een beroep doen op ons

Musea & attracties

Sportcentra

Zwembaden

Tafelverkoop
Tik op een tafel en houd aan om
de tafelopties te zien

Wijzig de visualisering van het
tafeldashboard

Directe verkoop

Log in op een speciﬁeke verkoopzone en
verkooppunt en start verkoop

Tik op een artikel en houd aan wanneer u een
grote hoeveelheid ervan wilt ingeven

Winkelmandje
bekijken

Topfunctionaliteiten
Verkoop op meerdere locaties en maak het verkoopproces echt mobiel
Integreert naadloos met mobiele betaalterminals
Snel afrekenen met meerdere betaalopties – cash, cadeaubon etc.
Personeel snel opgeleid dankzij uiterst intuïtieve & gebruiksvriendelijke interface
Werknemersdiensten beheren, bestelhistoriek, klantensaldi & meer raadplegen
Beschikbaar in verschillende talen voor het gemak van uw werknemers

Available on

Bevestig bestelling
voor betaling

F-O3-033.v4

