Dallas I-button
Bedienersleutels

Ingebouwde printer
(EasyTouch/ProTouch)

Eurotouch
Kassasoftware

Keuken/Bar printer

2 regel Klantendisplay
VFD Type Display

opties
:

MobiTouch handheld

Kassalade
(uitschuifbaar)

USB Barcode
Handscanner

Weegschaal
gekoppeld

persoonlijke online demonstratie
Leer wat het EUROTOUCH touchscreen kassa systeem voor uw restaurant,
winkel, café, cafetaria, kantine kan betekenen. Ontdek hoe eenvoudig u
zelf uw kassa systeem kunt installeren, inrichten en beheren maar ook uw
personeel opleidt met het ingebouwde EUROTOUCH educatie programma.
Opmerking
Voor het maken van een afspraak gaat u naar www.eurotouch.be. Ga naar ‘contact’
en vul het online registratieformulier volledig in en druk op ‘verzenden’.
U ontvangt een e-mail bericht met een bevestiging van uw verzoek.
EUROTOUCH controleert uw verzoek en zal deze inplannen en per email bevestigen.
EUROTOUCH behoudt zich het recht voor om in de bevestigingsemail een alternatieve datum of tijd voor te stellen waarop een eerst volgende Online Demo
mogelijk is.

www.eurotouch.be
EUROTOUCH POS SOLUTIONS
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standaard
:

EUROTOUCH POS SOLUTIONS

EasyTouch

ProTouch
All-in one

• Eenvoudige installatie
• Eenvoudig inrichten en beheren
• Gebruikersvriendelijk
• Educatieprogramma/Help ‘Kassafuncties’
• Ruimte besparend

Mogelijkheden en functies toegelicht
groepen / artikelen

afrekenen

rapportering

rekening functies

• Hoofdgroep, groep en artikel.

• Afrekenfuncties naar uw keuze vrij

• X / Z rapporten

• Registratie op tafel.*

• Extra teksten.

programmeerbaar.

(dag, week en maand).

• Tafel overboeken, splitsen en

• Supplementen.

• Kassalades zijn programmeerbaar.

• Electronisch journaal.

• Gekoppelde artikelen.

• In/Uit kas registratie.

• Milieuvriendelijke rapporterings opties.

combineren.
• 3D Tafel plattegrond.

• Negatieve prijs.

• Registratie afhaalorder.*

• Vier prijsniveau’s.

• Registratie op debiteur.

• Quick scan.

*registreren op nummer of naam.

correctie

bediende opties

printen / klantendisplay

support

• Minus, Cancel en Refund.

• Dallas I-button - geheime code.

• Optie 1 - 2 productiebon(nen).

• Opleidingsprogramma kassafuncties.

• Korting/Toeslag

• Verplicht aanmelden bediende
Topazium
per transactie.

• Milieuvriendelijke opmaak opties

• Wizard eenvoudige installatie.

productiebon.

• EasyControl eenvoudig inrichten.

• Eigen ontwerp rekening.

• Persoonlijke online demonstratie.

• Opties reclametekst bon/klantdisplay.

• Serviceovereenkomst (optie).

Topazium

Gebruikersvriendelijke Interface
overzichtelijk touchscherm POS design

Inrichten en beheren via EasyPOS EasyControl
Opalium

Met de door EasyPos ontwikkelde modules ‘Wizard’ en ‘EasyControl’ worden installeren,

Uw hoofd touchscherm is zo ingedeeld dat na het registreren van een artikel automatisch

inrichten en beheren van uw kassa systeem erg eenvoudig. Wanneer u voor het eerst

wordt teruggekeerd naar het startscherm. De knoppen rechts (groepen) en midden

uw kassa aanzet helpt de ‘Wizard’ bij installatie. Het inrichten en beheren van uw kassa

onder (functie toetsen (door gebruiker in te delen)) op het beeldscherm zijn altijd

software gebeurt via ‘EasysControl’. Op eenvoudige wijze heeft u controle over alle
Opalium
groepen, artikelen, rekening functies, bedienden et cetera.

beschikbaar. Voor nog meer gebruikersgemak worden alle functies overzichtelijk op

Jadium

Easy

één optiepaneel getoond.

uitpakken

aansluiten

installatie
wizard’

inrichten
EasyControl

