LEISURE

MAXIMALE
BELEVING
EN PLEZIER

LEISURE

AFREKENSYSTEMEN

KASSASYSTEMEN

KASSASYSTEMEN

CASHLESS

WEBSHOP

PINAPPARATEN

ONLINE BESTELLEN

+ Horeca, retail, (online) ticketing

+ Vaste en mobiele opties

+ Bestelwebsite, bestelzuil

+ Intuïtief en compleet

+ Meer veiligheid dankzij

+ Verschillende prijslijnen mogelijk

cashless werken
+ Supersnel contactloos betalen

De leisurebranche speelt een hoofdrol in veel van onze mooiste
herinneringen. Dat wordt mogelijk gemaakt door keihard werkende
ondernemers met passie. Mensen zoals jij. Zo’n drive begrijpen wij
als geen ander. Daarom biedt Eijsink totaaloplossingen op maat.
Full service. With pleasure!

of QR-bestellen op maat
+ Slimme cross- en upselling
+ Webshop met kassakoppeling

Boeken, bestellen, bereiden, bedienen, bemensen, betalen,
binden én beheren: dat regelen wij van A tot Z. Van kassa
BACKOFFICE

BACKOFFICE

TICKETING
TICKETING

+ Managementrapportages
+ Koppeling financiële
administratie
+ Communicatie hoofdkantoor/
filiaal
+ BI tool

EXTRA

systemen tot personeelsplanning, van keuken- en bar

EXTRA

management tot bestelzuilen en van tafelreservering tot

+ Off- en online ticketing

+ Smart Event Manager

QR-bestellen: zo maken we ondernemen mooier, winst

+ Entreescanning

+ Interfaces met je

gevender en eenvoudiger. Met onze softwareontwikkeling,

+ Tourniquetsturing
+ Tickets, abonnementen én
arrangementen in huisstijl

favoriete pakketten

helpdesk en technische dienst in eigen beheer ben je

+ Loyalty- en promotiesoftware

verzekerd van 24/7 uitstekende kwaliteit en service.

+ Kasstaat (kasadministratie)

Altijd en overal.

JOUW THEATER
OF POPPODIUM

Onze experts luisteren
naar je wensen en denken
actief mee

Als je een smart device bij je hebt, kun je feitelijk altijd

MEEDENKEN

en overal online aankopen doen. Als ondernemer wil je
je klanten hierbij natuurlijk zoveel mogelijk ontzorgen,
zodat ze op jouw website hun kaarten eenvoudig kunnen
bestellen en betalen. En als je klanten online hun kaarten
kunnen kopen of reserveren op datum, kun je daar ook
nog mooie arrangementen aan koppelen: korting op een
diner in de buurt, bijvoorbeeld. Een andere mogelijkheid is
je gasten tijdens de voorstelling via een QR-code drankjes
en hapjes laten bestellen en betalen, zodat het daarna
zonder andere gasten te storen uitgeserveerd kan worden.
Op en top service!

Online eenvoudig
bestellen en betalen

COMPU INTERFACE

THUIS IN ELKE
LEISURE-ONDERNEMING
Van zwembad tot rondvaartboot en van klimwand
tot escape room: de nadruk op de customer
experience loopt als een rode draad door de
leisurebranche. Net als bij Eijsink. Daarom weten

JOUW MUSEUM,
ATTRACTIEPARK OF
DIERENTUIN

we precies hoe we je kunnen ondersteunen.
Misschien heb je baat bij een gebruiksvriendelijke
personeelsplanner. Of ticketingsoftware met
arrangementopties op maat. De wereld van de

In de leisure draait het om het vertellen van de juiste

automatisering ontwikkelt zich razendsnel, dus

verhalen. Verhalen die voor een optimale beleving zorgen.

de mogelijkheden zijn eindeloos!

Plezier. Verwondering. Soms een stuk educatie. Met de
juiste automatiseringsbasis in jouw onderneming kun je die
beleving ondersteunen. In een museum wil je bijvoorbeeld
dat klanten terecht kunnen met hun museumkaart,
of een lokaal abonnement. In een attractiepark wil je
dat het scannen van een toegangskaartje voor klanten
automatisch de tourniquet aanstuurt, zodat iedereen

De ideale scanning- en

gemakkelijk naar binnen kan lopen. En in een dierentuin

narrowcastingopties

wil je misschien dat gasten zelf hun luncharrangement

voor je zaak

al vooraf online kunnen bestellen, waarna ze dit via hun
smartphone laten scannen bij het afhalen van hun maaltijd
in je restaurant!

HANDSCANNER

DE GROOTSTE AVONTUREN
IN HET GROEN

In het groene hart van de Randstad te midden van het Wassenaarse
bos, dichtbij het strand, ligt Vakantie- en attractiepark Duinrell. Op ruim
1 miljoen vierkante meter landgoed biedt het park een omvangrijke
verscheidenheid aan attracties en recreatieve mogelijkheden. Met een
bezoekersaantal van circa 1,4 miljoen per jaar zijn het attractiepark voor
jong en oud, het overdekte tropisch Tikibad vol glijbaanplezier en het
vakantiepark in de adembenemende omgeving de perfecte uitvalsbasis
voor een veelzijdige vakantie of een topdagje uit.

Foto’s: Duinrell

“Het belangrijkste voor ons is de
heldere communicatie en het ontzorgen.”
Job de Wild,
Financieel directeur Duinrell

Of je nou van keihard en over de kop houdt in de

premium Duingalows, de toevoeging van de driedubbele

achtbaan Falcon of het liever wat kalmer aan doet

trechterglijbaan Triton in het Tikibad en opening van

in het Kikkerrad, Duinrell zorgt voor herinneringen.

kidswaterpark Playa zijn hier enkele voorbeelden van.

Herinneringen die altijd een lach op je gezicht

Maar ontspanning voor jong en oud wordt ook mogelijk

brengen. Om gasten te blijven boeien is door

door de écht spetterende service, met hulp van de juiste

ontwikkeling en uitbreiding van de attracties en

automatisering.

service essentieel. Het kunnen overnachten in

Spetterende service

Jarenlange trouw

Een familiebedrijf op een historisch landgoed

De trouwe relatie met Eijsink gaat al jaren terug.

gelegen aan de kust te midden van grote steden,

“En de verwachting is dat we deze nog jaren

dat maakt Duinrell uniek volgens financieel directeur

continueren. Het belangrijkste voor ons is de

Job de Wild. De unieke wensen van het park zorgen

heldere communicatie en het ontzorgen. Eijsink

echter ook voor uitdagingen: “Er was behoefte aan

voldoet aan onze criteria van een betrouwbaar

één geïntegreerde kassa-oplossing met enerzijds de

partner. Ze denken actief mee, doen wat ze

verkooptransacties en anderzijds het registreren van

beloven en de service is perfect. Is er een storing,

diverse toegangsmogelijkheden – oftewel ticketing.

dan is niet eerst de vraag of het aan onze server

De complexe deeltoegang, bijvoorbeeld dat het

ligt of aan de Eijsink-kassa, maar wordt de storing

scannen van het entreekaartje voor het attractiepark

direct en doeltreffend opgelost. We weten dat er

ook entree bij het Tikibad moet accorderen, was in

hard gewerkt wordt. Voor een organisatie zoals

de tijd van opstart met Eijsink niet vanzelfsprekend.

de onze is dit een erg fijne gedachte.”

Eijsink heeft dit samen met ons als een stuk maatwerk
ontwikkeld. Daarbij bouwt Eijsink continu integrale
koppelingen en ticketingmodules verder uit, waardoor
wij handig meeliften.”

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

