CATERING

FLEXIBEL,
SNEL EN
SCHAALBAAR

CATERING

AFREKENSYSTEMEN

AFREKENSYSTEMEN
KASSASYSTEMEN

BACKOFFICE

BACKOFFICE

CASHLESS

PINAPPARATEN

+ Intuïtief en compleet

+ Managementrapportages

+ Vaste en mobiele opties

+ Verschillende prijslijnen mogelijk

+ Koppeling financiële

+ Meer veiligheid dankzij

+ Selfservicekassa’s

administratie
+ Communicatie filiaal/
hoofdkantoor
+ BI tool

Een cateraar is overal thuis, zijn dienstverlening wordt een organisch
deel van de totale bedrijfsvoering. Dan moet je dagelijks heel flexibel
en efficiënt kunnen schakelen. Dat begrijpen wij als geen ander.
Daarom biedt Eijsink totaaloplossingen op maat.
Full service. With pleasure!

cashless werken
+ Supersnel contactloos betalen
+ (Inhouse)
kaartmanagementsysteem
Boeken, bestellen, bereiden, bedienen, bemensen, betalen,
binden én beheren: dat regelen wij van A tot Z. Van kassa
systemen tot personeelsplanning, van keuken- en bar
management tot bestelzuilen en van tafelreservering tot

WEBSHOP

ONLINE BESTELLEN

INTERFACES
INTERFACES

EXTRA

QR-bestellen: zo maken we ondernemen mooier, winst

+ Bestelwebsite, bestelzuil

+ Financieel

+ Banqueting

gevender en eenvoudiger. Met onze softwareontwikkeling,

EXTRA

+ ERP

+ Narrowcasting

helpdesk en technische dienst in eigen beheer ben je

+ Slimme cross- en upselling

+ Inkoop

+ Kasstaat (kasadministratie)

verzekerd van 24/7 uitstekende kwaliteit en service.

+ Webshop met kassakoppeling

+ Loyalty- en promotiesoftware

+ Financieel Management

Altijd en overal.

of QR-bestellen op maat

+ 360°-video en -fotografie
+ Smart Event Management

VAN ZIEKENHUISSHOP TOT
PRETPARKRESTAURANT

Onze experts luisteren
naar je wensen en denken
actief mee

Een selfservicefunctie is natuurlijk niet het enige waar

MEEDENKEN

jouw kassa aan moet voldoen. Afhankelijk van de
locatie is een gekoppelde weegschaal bijvoorbeeld
handig – dan kunnen gasten zelf salades scheppen en
afwegen. Of het hanteren van verschillende prijslijnen,
zoals bijvoorbeeld in een ziekenhuisrestaurant: voor
medewerkers, patiënten en gasten. Misschien wil je
met een tablet de bestellingen via een handige online
bestelsite kunnen opnemen. En in de catering is het
vaak ook belangrijk dat informatie over allergenen,
calorieën en bijvoorbeeld antioxidanten snel
beschikbaar is in de kassa, zodat gasten nooit voor
verrassingen komen te staan.

Binnen een paar tellen
maak je een weekplanning
voor je medewerkers
PESONEELSPLANNING

VAN TROUWFEEST
TOT ZAKELIJKE BORREL
Je medewerkers zijn het hart van je organisatie en
elk individu heeft zijn of haar sterke kanten. Aan jou

FLEXIBEL EN EFFICIËNT
OP ELKE LOCATIE
Van het uitgebreide buffet in de bedrijfskantine tot de

(of hun managers) de taak om de personeelsplanning
zo in te delen dat ieders vaardigheden zo goed

AFREKENSYSTEMEN

mogelijk tot hun recht komen. Dan wordt zo’n
planning al snel een flinke puzzel. Maar dat hoeft

heerlijke, versbelegde broodjes in een museumcafé:

niet: ook daar hebben we de juiste software voor.

catering en aanverwante horeca-concepten

De meest gebruiksvriendelijke personeelsplanner op

komen we vaker tegen dan we ons realiseren.

de markt! Zo heb je altijd je volledige bedrijfsvoering

Een professionele service met toegevoegde waarde

onder controle.

voor alle aanwezigen, die vraagt om daarop aangepaste
hard- en software-oplossingen. Denk bijvoorbeeld
aan een selfservicebuffet, zodat gasten zelf hun
lunch kunnen uitzoeken en afrekenen. Eijsink heeft

Veilig en razendsnel

hiervoor software die perfect selfservicekassa’s kan

cashless betalen

stroomlijnen, mét willekeurige controlemomenten.
Of een bestelzuil, waarna gasten hun bestelling kunnen
afhalen bij de balie. Zo garandeer je een optimale
gastbeleving én omzet. Daar leveren pinapparaten
met contactloos betalen natuurlijk ook een belangrijke
bijdrage aan: minder contant geld om af te dragen,
supersnel afrekenen en ook nog eens erg veilig!

CASHLESS

WE CANTEEN MAAKT
BEDRIJFSRESTAURANTS SPANNEND
Sushi, spring rolls, curry’s, poke bowls, roti; grote steden bieden
spannende horecaconcepten, een grote diversiteit aan wereldse smaken
en steeds weer nieuwe duurzame, innovatieve en verrassende initiatieven.
Maaike de Reuver en Charlotte van Leeuwen vonden het enorm zonde
dat dit in de cateringwereld niet het geval was. Maar wáárom eigenlijk
niet? Vanuit de wens om meer beleving en variatie naar bedrijfsrestaurants
te brengen, begonnen ze in 2011 We Canteen. En met succes! Met het
openen van 10 nieuwe locaties afgelopen jaar, is de omvang verdubbeld
en worden bedrijfsrestaurants weer spannend.

Foto’s: We Canteen

Vanzelfsprekend vers
“We willen op een verantwoorde manier lekker,

“De wensen van onze klanten

gezond en verrassend eten aanbieden. We werken

lopen erg uiteen, maar Eijsink

dus niet met vastgestelde, herhalende menucycli,

kan al onze behoeften invullen.”

maar zorgen dat het assortiment iedere dag anders

Stijn Slegers,

is. Alles wordt dagelijks vers bereid met lokale,

General Manager van D&B The Facility Group,

eerlijke producten. We maken geen gebruik van

moederbedrijf We Canteen

verpakte producten van groothandels of ‘soep’ waar
alleen water bij moet, maar snijden, schillen, koken,
bakken en bereiden alles zelf. Het echte werk dus!”
Wat staat er vandaag op het menu? Argentijnse

Foodscout en festivals

Alles is mogelijk

empanadas, slow cooked lam, een Italiaanse flan

Inmiddels hebben zo’n 300 lokale food-

“Wij hebben gekozen voor Eijsink omdat ze al onze

van courgette in timbaaltjes, paella of nog iets heel

ondernemers zich aan We Canteen verbonden en

verschillende technische behoeftes kunnen invullen.

anders? We Canteen brengt iedere dag weer een

dat aantal blijft stijgen. “We vinden het belangrijk om

Wij wilden een stabiel en betrouwbaar systeem dat

surpriseparty naar bedrijfsrestaurants, samen met

kennis te delen en ondernemers te helpen groeien.

koppelt met AFAS, om zo de financiële processen

de lokale horeca. Lokale food-ondernemers krijgen

Bijvoorbeeld door hun kunsten eerst in ons eigen

optimaal te hebben ingeregeld. De wensen van onze

namelijk de mogelijkheid om hun specialiteiten te

bedrijfsrestaurant te demonstreren. Nu we groter

klanten lopen erg uiteen. De één wil betaalpassen, de

bereiden in één van de foodcourts van We Canteen.

en bekender worden, melden ondernemers zich

ander een selfservicesysteem met scanners en ga zo

Interessant voor de ondernemer, die zo bijverdient en

steeds vaker zelf, maar we hebben ook een eigen

maar door. Bij Eijsink is alles mogelijk. Bovendien is

extra publiek laat kennismaken met zijn specialiteiten.

foodscout in dienst. Die struint festivals af om te

de service van hoog niveau. Onze accountmanager is

Én interessant voor de gasten, die steeds heerlijke

kijken welke foodconcepten bij We Canteen passen

altijd bereikbaar en er wordt snel geschakeld.”

nieuwe gerechten mogen proberen. “Mensen staan in

en begeleidt ook startups.”

de rij om bij de ondernemers te eten, dat is echt geen
uitzondering”, vertelt Stijn Slegers, General Manager
van D&B The Facility Group, waar We Canteen sinds
2015 onderdeel van is.

JOUW BETROKKEN
AUTOMATISERINGSPARTNER
Boeken, bestellen, bereiden, bedienen, bemensen, betalen,
binden en beheren: dat regelen wij van A tot Z. Zo maken we
ondernemen mooier, winstgevender en eenvoudiger.

KASSASYSTEMEN

Kassasystemen
De slimste kassa’s voor iOS,
Android én Windows

QR-BESTELLEN

Pinapparaten
Vaste en mobiele opties voor
razendsnel contactloos betalen

CASHLESS

TAFELRESERVERING

Tafelreservering
Commissievrij reserveren via Google,
Facebook en je eigen website
Personeelsplanner
De meest gebruiksvriendelijke
planner op de markt

PESONEELSPLANNING

BAR MANAGER

Bar/Kitchen Manager
Digitale orderverwerking
voor rust, controle en overzicht

KITCHEN MANAGER

OOSTERWOLDE

24
7

EMMELOORD
AMSTERDAM
HENGELO

24/7 SERVICE

QR-BESTELLEN

WEBSHOP

TICKETING

BI

QR-bestellen
Dé gastvrije oplossing
voor meer service en omzet
Bestelzuilen
Piekmomenten stroomlijnen
met slimme selfservice
Bestelsites
De online totaaloplossing
voor ondernemers
Ticketing
On- en offline ticketing combineren
voor optimale klantenbinding
BI
Slimme informatieverwerking
maakt van data nieuwe kansen

WIJ ZIJN ALTIJD
BEREIKBAAR EN
BIJ JOU IN DE BUURT

DEN HAAG

BREDA

0880 55 66 77
eijsink.nl

