RETAIL

TIJD BESPAREN
MET INTUÏTIEVE
OPLOSSINGEN

RETAIL

KASSASYSTEMEN

KASSASYSTEMEN

KASSASYSTEMEN

CASHLESS

WEBSHOP

PINAPPARATEN

ONLINE BESTELLEN

+ Intuïtief en compleet

+ Vaste en mobiele opties

+ Bestelwebsite, bestelzuil

+ Scanning

+ Meer veiligheid dankzij

+ Narrowcasting

cashless werken
+ Supersnel contactloos betalen

Ondernemen in de retail is geen baan van 9 tot 5. Het is hard werken,
snel schakelen, en vooral ook veel klanten tevreden naar huis zien gaan.
Dat maakt alles de moeite waard! Die passie 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

LOGISTIEK
LOGISTIEK

EXTRA

systemen tot personeelsplanning, van keuken- en bar

EXTRA

management tot bestelzuilen en van tafelreservering tot

+ Managementrapportages

+ Voorraadbeheer

+ Loyalty- en promotiesoftware

QR-bestellen: zo maken we ondernemen mooier, winst

+ Koppeling financiële

+ Inkoop

+ Kasstaat (kasadministratie)

gevender en eenvoudiger. Met onze softwareontwikkeling,

+ Orderpick

+ 360°-video en -fotografie

helpdesk en technische dienst in eigen beheer ben je

+ Kaartmanagementsysteem

verzekerd van 24/7 uitstekende kwaliteit en service.

administratie
+ Communicatie filiaal/
hoofdkantoor
+ BI tool

Altijd en overal.

VAN BAKKER
TOT WARENHUIS

Onze experts luisteren
naar je wensen en denken
actief mee

Elke retailer heeft andere wensen. Denk aan een slim

MEEDENKEN

kassasysteem dat je wekelijks uren aan administratietijd
bespaart, of een personeelsplanner waarmee je met een
paar klikken de weekplanning in elkaar zet. De warme
bakker op de hoek zoekt wellicht een handige bestelzuil,
zodat zijn klanten nooit lang in de rij staan. Een warenhuis
heeft een kassafunctie nodig waarbij je een bon in de
wacht kunt zetten. En een tuincentrum heeft baat bij een
slim loyaltyprogramma waarmee klanten punten sparen
voor een gratis bos bloemen.

Binnen een paar tellen
een weekplanning voor je
personeel rondgemaakt
PESONEELSPLANNING

GESPECIALISEERDE
OPLOSSINGEN
Eijsink denkt altijd actief mee over specialistische
oplossingen. In de juweliersbranche wil je bij een
reparatieverzoek bijvoorbeeld graag meteen een

VAN SNOEPWINKEL
TOT GROOTHANDEL

foto van het item in je systeem kunnen zetten. Of
automatische e-mails naar klanten laten sturen
wanneer hun reparatie klaar is. Of een directe

Het stroomlijnen van de bedrijfsvoering is vaak vooral een

bestelkoppeling met leveranciers. Leg je vragen

kwestie van véél ballen in de lucht houden. Daarom moet

gewoon aan ons voor; Eijsink heeft voor élke zaak

je kassasysteem intuïtief werken, enorm betrouwbaar

in de winkelstraat de geschikte oplossing!

zijn en passen bij jouw zaak. Daarnaast wil je de juiste
randapparatuur die daar perfect mee samenwerkt.
Dat betekent bijvoorbeeld dat je in een snoepwinkel
een weegschaal aansluit, zodat klanten zelf snoepzakjes
kunnen afwegen. Een cadeauwinkel zoekt misschien fijne

De ideale scanning- en

handscanners, om een snelle doorloop te garanderen aan

narrowcastingopties voor

de kassa. Kortom, je wilt dat al je beslissingen op het gebied

je zaak

van automatisering perfect aansluiten bij je doelgroep.

HANDSCANNER

EETWINKEL VOOR
GEZOND EN VERS

Foto’s: STACH food en Eijsink

STACH food weet wat lekker is; verse maaltijden, soepen, salades,
broodjes, quiches, borrelhapjes, muesli, olie, jam, chocola,
groentesapjes, nootjes en veel meer lokken voorbijgangers naar binnen.
Om snel uit het schap mee te pakken voor onderweg of ter plekke
op te eten aan een leuke tafel. Met haar unieke concept als kruidenier
2.0 groeide STACH food van startup met 1 zaakje in 2011 uit naar 16
vestigingen in Amsterdam, Utrecht en Overveen nu. In hoekpanden,
om juist die uitstraling over te brengen die je aan een authentieke
buurtwinkel doet denken.

Slimme personeelsplanning
“Een flexibele partner die alles voor ons

Naar mate het aantal vestigingen zich uitbreidde,

kon realiseren en daarnaast ook snel kan

groeide het personeelsbestand mee. Om nog

handelen wanneer een nieuwe zaak geopend

beter het overzicht van personeelsroosters

gaat worden, vonden we in Eijsink.”

te bewaren ging Stach werken met de online

Stach Schaberg,

planningssoftware booq Personeelsplanner.

Eigenaar STACH food

“Door de koppeling met onze kassa’s kunnen we
zien hoe de personeelskosten zich verhouden
tot de omzet en tot op filiaalniveau. Deze cijfers
geven ons realtime inzicht in de stand van zaken,
waardoor we snel kunnen schakelen.”

Alles ziet er even lekker uit, en ook nog eens fraai door

stressvolle werkdag toch snel én zonder schuldgevoel

Retail- en horecaconcept

mooie verpakkingen. Bij STACH food is het een feest

een gezonde maaltijd op tafel zetten. Mede om die reden

Natuurlijk komen de klanten naar STACH food

om rond te lopen. Sociaal contact in de winkel vindt

zijn onze eetwinkels 7 dagen per week en tot 22:00 uur

voor het eten, maar het succes zit ‘m vooral in

eigenaar Stach Schaberg erg belangrijk in deze tijden

geopend.”

de persoonlijke laagdrempelige sfeer. Naast een

waarop iedereen altijd druk in de weer is. Daarom

retailzaak ontwikkelde Stach namelijk ook een

zijn de balies van de kassa’s extra smal, waardoor er

horecaconcept waar je heerlijk luncht of lekker werkt

meer contact tussen de klant en de medewerkers

aan één van de tafeltjes. “Er was een kassasysteem

kan ontstaan. Ook geeft STACH food gehoor aan het

benodigd dat op de gevestigde locaties zowel

feit dat men tegenwoordig te druk is om zelf in de

als retail- en als horecainrichting kon draaien.

keuken te staan, maar ondertussen wel steeds meer

Denk aan verschillende prijslijnen, met daarbij wel of

bezig is met lekker eten. “Door het aanbieden van 15

geen scanning of bonprinter. Een flexibele partner die

verschillende kant-en-klaarmaaltijden, elke dag vers

alles voor ons kon realiseren en daarnaast ook snel

gemaakt van streekproducten en betaalbaar tussen

kan handelen wanneer een nieuwe zaak geopend

de 6 en 9 euro, kunnen drukke stadsmensen na een

gaat worden, vonden we in Eijsink.”

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

