
                                      
 
 

 
 

 

doelgericht in retailautomatisering 
  

easyPosWindows kassaprogramma (ook beschikbaar voor iMac) 
De kassa is een belangrijk punt in uw winkel, daarom is het logisch dat u eisen stelt aan de kwaliteit en uitstraling van 
de kassa. Met het easyPosWindows kassaprogramma heeft u een programma wat voldoet aan de eisen die u mag 
stellen aan gebruiksvriendelijkheid en mogelijkheden. Voor de hardware bieden wij u een keuze uit diverse 
leveranciers, zodat wij u een stuk maatwerk kunnen leveren. 

 
Mogelijkheden kassaprogramma  
• Invoeren via touchscreen, toetsenbord en barcodelezer 
• Kassabon of factuur (met of zonder BTW) 
• Extra schermtest per artikel (attentie!) 
• Artikelinformatie op bon 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 per artikel, set en bon 
• Korting registratie per verkoper 

 • Verkoopprijzen koppelen aan klanten 
• Artikelen retour boeken 
• Registratie retour 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 
• Koppeling betaalautomaten van Alvira, Atos/Banksys, CCV 

   

►Artikelinformatie: foto weergaven bij het artikel  

 

► Koppeling klantenbeheer: vasthouden aankopen & bonussysteem  



                                      
 
 

 
 

Prijslijst  

  
easyPosWindows kassaprogramma  € 19,50 p/m 
Compleet kassaprogramma 
• artikelen ophalen op eigen artikelnummer, trefwoord en 

deel van het artikelnummer 
• snelle ingave via “touch screen” interfaceartikelen zoeken 

in een “window” 
• artikelen zonder nummer verkopen op groep/afdeling 
• artikelen verkopen op EAN nummer 
• kortingen met bedragen, percentages of van/voor 
• retour-verkopen vastleggen 
• verschillende BTW-tarieven vastleggen 
• verkopen “op rekening”, credit cards en bankpasjes 
• vrije naam van de klant ingeven en koppeling met 

easyRelatieWindows-adressen 
• snel lopende artikelen onder een PLU-toets zetten 
• keuze tussen smalle bon, factuur of beide 
• koppeling met klantendisplay, kassa-lade en barcodelezer 
• dagafsluiting 

 
ecw-Pos-Client  inclusief 
Connectie tussen easyPosWindows en easyVorasWindows 
of easyVoorraadWindows 

 
epw-Betaalautomaatkoppeling € 4,00 p/m 
Koppeling voor betaalautomaten van Alvira, Atos/Banksys en 
CCV (excl. aansluitkabel) 

 
epw-Etiketten afdrukken via kassa € 3,00 p/m 

 
epw-Bestellen voor de klant  € 2,50 p/m 

 
epw-Import/export € 12,00 p/m 

 
epw-Interfiliaal boeking € 4,75 p/m 

 
epw-Inventarisatie  € 4,00 p/m 

 
epw-Leveringen inboeken € 6,00 p/m 

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

 

 

 
 

Optionele programma’s  
• easyVorasWindows voorraadprogramma 
• easyRelatieWindows programma 
• easyPos-Webshop (of data-connector) 
• easyFinancieelWindows 
• easySalasWindows 

 
Bij het huren van de software zit het onderhoud al bij de huurprijs inbegrepen. 
p/m = per maand 

 
Aanschafprijzen (excl. onderhoud)   
easyPosWindows kassaprogrammatuur (544100) € 499,- 
ecw-Pos-Client (542142) € 295,- 
epw-Betaalautomaat koppeling (544112) € 195,- 
epw-Etiketten afdrukken via kassa (544103) € 150,- 
epw-Bestellen voor de klant (544109) € 130,- 
epw-Import/export (544104) € 450,- 
epw-Interfiliaal boeking (544101) € 225,- 
epw-Inventarisatie (544110) € 195,- 
epw-Leveringen inboeken (544102) € 300,- 

  
epw-Statiegeld € 3,50 p/m 

 
epw-Verzamelfacturen  € 6,00 p/m 

 
epw-Staffelprijzen € 5,00 p/m 
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