
  



  

  

Als ondernemer in de retail branche dient u te beschikken over snel opvraagbare informatie over inkopen, 

verkopen, bestellingen, voorraden en klantgedrag. Met een kassasysteem wordt dat een stuk eenvoudiger.  

Met ons Eagle POS kassasysteem registreert u niet alleen snel en eenvoudig uw verkopen, maar ziet u ook in één 

oogopslag de verkochte aantallen per artikel, per artikelgroep en de bijbehorende gerealiseerde marges en 

eindvoorraden. U heeft een duidelijk overzicht over de verkochte goederen/artikelen. Hierdoor kunt u de inkopen 

beter afstemmen op de situatie. Door gebruik te maken van barcodes registreert u de verkopen sneller, waardoor 

de doorlooptijd bij de kassa verbetert en u de klanten een betere service biedt.   
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PICO-Cloud Data Backup en Reporting Services 

Klok In/Out Tijdregistratie Functie 

Gespecificeerde belastingtarieven en Kortingen 

99 verkopers met 10 Level User Groups 

Tot 99 categorieën (afdelingen) 

Tot 9999 plus met 10 Verkoop Units, 5 Prijs Levels 

Optionele en standaard Modifiers 

PICO-POS 

LOW BUDGET EN SIMPEL IN GEBRUIK 

PICO-POS is een compact, flexibel en zeer betaalbaar kassasysteem voor 

o.a. de detailhandel, giftshop, coffeeshops, broodjeszaken en BBQ zaken. 

De PICO-POS oplossing biedt een terminal met programmeerbare toetsen, 

een LCD touchscreen met geïntegreerde software. 

CLOUD LOYALTY 

CLOUD SERVICES 

VIP lidmaatschap 

Giftcard 

Punten verzilvering 

CLOUD SALES REPORT 

Point-of-Sale informatie op uw smartphone, tablet of PC. 

Het Cloud Sales rapport stelt u in staat uw verkoop 

statistieken en andere belangrijke informatie altijd en 

overal te zien. 

CLOUD LOYALTY 

Met de wBox Cloud Enterprise kunt u efficiënt het Point-

of-Sale systeem van uw filialen beheren. 
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Touchscreen enabled 

Shift instellingen 

Shift- en dagafsluiting 

Diverse betaalmogelijkheden 

Instelbare barcodes op prijs, gewicht, aantal 

Verkopen op rekening 

Sneltoetsen voor fast-movers 

Faktuur- en artikelen kortingen 

Betalingen in diverse valuta 

Prijswijzigingen in batch 

Management rapportage 

Uitgebreide backoffice 
 

Instellen van BTW percentages 

BTW bedrag op de bon 

Splitsing van BTW percentages op de bon 

Rapportage 

SmartPOS Solutions n.v. beschikt over jarenlange ervaring in het vak en maakt het gebruik van kassasystemen 

toegangkelijk voor iedereen. Bij het geven van advies houden we altijd rekening met situatie specifieke 

omstandigheden en eventuele bedrijfsgebonden wensen. Wij verzorgen de installatie, de benodigde trainingen én 

leveren support op locatie. Kortom, wij stellen de continuïteit van uw business voorop. 

 

Wij werken met marktleiders op het gebied van hardware en software. Denk bijvoorbeeld aan Wavesoft voor horeca 

bedrijven en Eagle Software POS voor retail/wholesale bedrijven. De software en hardware zijn volledig op elkaar 

afgestemd en vormen daarom een stabiel en betrouwbaar product. 

 

Wij bieden lease- en koopmogelijkheden. Maak contact voor een vrijblijvende demonstratie en offerte. 

Met ons Eagle POS kassasysteem registreert u niet alleen snel en eenvoudig uw verkopen, maar ziet u ook in één 

oogopslag de verkochte aantallen per artikel, per artikelgroep en de bijbehorende gerealiseerde marges en 

eindvoorraden. U heeft een duidelijk overzicht over de verkochte goederen/artikelen. Hierdoor kunt u de inkopen 

beter afstemmen op de situatie. Door gebruik te maken van barcodes registreert u de verkopen sneller, waardoor 

de doorlooptijd bij de kassa verbetert en u de klanten een betere service biedt.   
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GESCHIKT VOOR DIVERSE RETAIL SHOPS 

UITGEBREIDE BTW MOGELIJKHEDEN 

Keizerstraat 91 

(597)422037 / 422039 

smartposinfo@gmail.com 

www.smartpos.sr 

www.facebook.com/smartpossuriname 

 

www.linkedin.com/in/smart-pos 

 


