
 
GEAVANCEERD EN EENVOUDIG
Uw klanten online en offline laten betalen met spaarpunten, kassabonnen digitaal versturen of een 
tweede scherm op uw systeem aansluiten als klantendisplay. Het is slechts een greep uit de vele 
mogelijkheden die onze crosschannel POS-oplossing Openstore u biedt.
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DIGITALE 
KASSABONNEN

Verzamel e-mailadressen 
van klanten en stuur hen 

de kassabonnen van 
transacties via e-mail.

EXTRA 
BEELDSCHERM

Sluit een tweede 
beeldscherm aan op uw 

kassa als transactiedisplay 
en/of klantendisplay.

BETALEN MET 
SPAARPUNTEN

Stel klanten in staat om 
spaarpunten online en 

offline te verzilveren bij het 
afrekenen van transacties.

KOPPELING MET 
WEBSHOP EN POS

Bied klanten de 
mogelijkheid om artikelen 
online te bestellen en af te 

rekenen aan de kassa.

KLEINE 
KLUIS

Stort tussentijds geld af 
naar uw kluis of vul tekorten 
in uw kassalade aan met de 
kleine kluis functionaliteit.

TOUCHSCREEN 
BEDIENING

Kies er optioneel voor om 
de knoppen op de kassa te 
gebruiken via touchscreen 

functionaliteit.

OVERIGE FUNCTIES EN VOORDELEN

• Automatische transactieverwerking in uw systeem

• Overzichtelijke schermindeling en flexibele inrichting

• Eenvoudige verwerking en controle van retouren

• Voorraadinformatie opvragen op de kassa

• Toegangsrechten instelbaar per gebruiker

• Registratie van handelingen

• Realtime verificatie van waardecheques en giftcards

• Koppeling met fashioncheque

• Uw logo afdrukken op de kassabon

• Kassabonnen in de wacht zetten

• Ruilbewijs zonder aankoopbedrag afdrukken

• Mogelijkheid tot verkoopregistratie op klantniveau

• Diverse kortingstypen instelbaar

• Inzien van kassabonnen van andere filialen

• Klantgegevens wijzigen op de kassa

• Verkopen op rekening en op zicht

• Ondersteuning uniek genummerde cadeaubonnen

• Afprijsreden afdrukken op de kassabon

• Betaalwijze corrigeren

• Aankoophistorie van klanten bekijken op de kassa

• Barcodes afdrukken op de kassabon

• Op klantniveau meldingen ontvangen op de kassa


