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De ideale start:
All-in huur easyPOS software

De kassa is een belangrijk punt in uw winkel, logisch dat u 
eisen stelt aan kwaliteit en uitstraling. 
Met het easyPosWindows kassaprogramma heeft u een 
programma dat én aansluit bij uw wensen én bij de nieuwste 
business- en technische ontwikkelingen. 
Voor de hardware bieden wij u een ruime keuze uit A-merk-
producten, zodat wij u maatwerk kunnen leveren.

easyVorasWindows is het ideale voorraadprogramma voor 
Fashion. In deze branche heeft u te maken met wisselende 
artikelspecificaties zoals maat, kleur, materiaal en collectie.  
Management-overzichten en rapportages geven u inzicht in 
de fast- en slow-movers. Met dit moderne programma ziet u 
in een oogopslag welke producten u winst brengen. 

Met easyRelatieWindows kunt u alle gewenste klantgegevens 
vastleggen. Uw klanten zijn de basis van uw winkel, 
natuurlijk wilt u hen gericht advies geven. Met dit gebruiks-
vriendelijke relatieprogramma is het eenvoudig om profes-
sioneel met uw klanten te communiceren. Stuur bijvoorbeeld 
regelmatig een mooie full colour mailing. En voor de snelle 
informatie-uitwisseling gebruikt u SMS.  Natuurlijk is het ver-
sturen van een digitale nieuwsbrief met BULK-email bijzonder 
praktisch.

Ga naar onze website en 
overtuig uzelf.

Download GRATIS demoversie

Prijzen (incl. onderhoud)

easyVorasWindows-Basis per maand E 57,50
(incl. easyConnectWindows)

easyRelatieWindows per maand E 25,50
(incl. vasthouden aankopen en bonus module)

easyPosWindows per maand E 19,50

Prijzen zijn excl. BTW  

Doelgericht in 
retailautomatisering



Doelgericht in retailautomatisering
Galvaniweg 15, 5482 TN Schijndel
Postbus 104, 5480 AC  Schijndel - Nederland
T +31(0)73 5474010 - F +31(0)73 5493855 - www.easypos.nl
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Wat zijn de mogelijkheden 
van easyPOS software?

Bel onze salesafdeling 073-5474010
of mail naar sales@easypos.nl

Voor meer informatie:

Doelgericht in 
retailautomatisering

Voorwaarden 

•  betaling via automatische incasso
•  onderhoudscontract bij huurprijs inbegrepen
•  minimale contractduur is 1 jaar
•   software werkt met een key, die 2x per jaar moet worden verlengd
•   hardware, de mysql database, installatie en instructie worden apart aangeschaft
•   de prijzen worden jaarlijks met de inflatie correctie aangepast
•   opzegtermijn, na minimale contractduur, is 2 maanden en er dient schriftelijk 
 opgezegd te worden.

 easyPosWindows 
 kassaprogramma
 
• invoeren via touchscreen, toetsenbord 
 en barcodelezer 
• kassabon of factuur (met of zonder BTW) 
• extra schermtekst per artikel (attentie!) 
• artikelinformatie op bon te wijzigen 
• artikelen alleen op groep verkopen 
• meerdere EAN-barcodes per artikel 
• artikelen zoeken op (deel)nummer 
• artikelen zoeken op (deel)omschrijving 
• artikelen zoeken op EAN-barcodes 
• artikelen zoeken op zoeknaam 
• voorraad (per filiaal) opvragen 
• koppeling met FashionCheque
• seriegegevens opvragen 
• foto weergeven bij het artikel 
• meerdere BTW-tarieven 
• meerdere verkoopprijzen per artikel 
• actieprijs per artikel van/tot 
• kortingen in percentages en bedragen 
• verkoopprijzen van/voor 
• kortingen per artikel, set en bon 
• kortingregistratie per verkoper 
• verkoopprijzen koppelen aan klanten 
• artikelen retour boeken 
• registratie retouren per verkoper 
• registratie artikelen op zicht per klant 
• bonus vastleggen / uitbetalen per klant 
• bon in wachtstand zetten om later af 
 te maken 
• bon op zicht zetten om later af te maken 
• bonnen op rekening zetten 
• meerdere bonnen of facturen afdrukken 
• naam toevoegen per bon 
• geregistreerde klanten ophalen 
• bonnen (onbeperkt) vasthouden 
• meerdere betaalwijzen per bon 
• tussendoor omzet opvragen 
• betalingen in vreemde valuta 
• berekening wisselgeld 
• regels en bonnen laten vervallen 
• uitgaven registreren 
• x- en z-rapporten 
• koppeling voor betaalautomaten van   
 CCV / Alvira

 easyVorasWindows (Fashion)
 voorraadprogramma
 
• artikelspecificaties zoals maat, kleur,   
 materiaal en collectie
• management overzichten
• intervalselectie bij overzichten
• clickable overzichten
• opslaan favoriete overzichten met   
 voorkeurselectie
• invoeren orders
• direct op voorraad boeken
• verkopen afboeken handmatig of via   
 (easyPOS) kassa
• vastleggen min/max voorraad
• automatisch aanmaken besteladvies   
 a.d.h.v. min/max voorraad
• verkoopresultaten automatisch via   
 e-mail naar Mobile Phone van Apple,   
 Android of Blackberry
• (barcode-)etiketten afdrukken
• EDI
• klantentelling-overzichten (conversie)
• voorordermodule
• prijstabel voor afronding op voor-
 geprogrammeerde prijzen
• inkoopprijzen in vreemde valuta’s   
 vastleggen
• retouradministratie
• fast- en slow-movers
• filiaaladministratie
• bestellen per filiaal
• koppeling klantentellers

 easyRelatieWindows 
 relatieprogramma
 
• compleet relatie-administratie 
 programma  
• afdrukken etiketten inclusief 
 PostNL KIX-code
• afdrukken gepersonaliseerde brieven   
 inclusief PostNL KIX-code 
• relaties opzoeken op naam, nummer,   
 postcode of “uitgebreid” 
• online postcode-check en ophalen   
 straat en plaats
• BULK-sms naar GSM
• bijhouden van specifieke kenmerken   
 per relatie 
• klantengegevens beschikbaar op   
 hoofdcomputer en kassa  
• emailing naar grote groepen
• gepersonaliseerde e-mail
• database # velden indeelbaar in 
 brief- en email-editor 
• vasthouden aankopen
• bonus-systeem
• bonus-cheque met barcode

Optionele programma’s
 
− easyPos-Webshop
− easyFinancieelWindows
− easySalasWindows


