SPORT

SAMEN SNEL
SCHAKELEN VOOR
TOPPRESTATIES

SPORT

AFREKENSYSTEMEN

KASSASYSTEMEN

KASSASYSTEMEN

BACKOFFICE

BACKOFFICE

CASHLESS

PINAPPARATEN

+ Intuïtief en compleet

+ Managementrapportages

+ Vaste en mobiele opties

+ Verschillende prijslijnen mogelijk

+ Koppeling financiële

+ Meer veiligheid dankzij

+ Narrowcasting

administratie
+ Artikelbeheer

Kameraadschap, gezelligheid en sportiviteit: dat is wat
telt in de sport. Sport zit in je hart. Ook bij onze organisatie.
Daarom weten we precies hoe we jouw onderneming het
beste van dienst kunnen zijn, met slimme totaaloplossingen
op maat. Full service. With pleasure!

cashless werken
+ Supersnel contactloos betalen

+ BI tool
Boeken, bestellen, bereiden, bedienen, bemensen, betalen,
binden én beheren: dat regelen wij van A tot Z. Van kassa
INHOUSE
BETAALPAS
INHOUSE
BETAALPASSEN

+ Gepersonaliseerd design
clubpassen

WEBSHOP

ONLINE BESTELLEN
+ Bestelwebsite, bestelzuil
of QR-bestellen op maat

EXTRA

systemen tot personeelsplanning, van keuken- en bar

EXTRA

management tot bestelzuilen en van tafelreservering tot

+ Scanning

QR-bestellen: zo maken we ondernemen mooier, winst

+ Loyalty- en promotiesoftware

gevender en eenvoudiger. Met onze softwareontwikkeling,

+ Ook voor vendingmachines

+ Slimme cross- en upselling

+ Kasstaat (kasadministratie)

helpdesk en technische dienst in eigen beheer ben je

+ Alcoholslot onder de 18

+ Webshop met kassakoppeling

+ Tapautomatisering

verzekerd van 24/7 uitstekende kwaliteit en service.

+ Smart Event Manager

Altijd en overal.

VAN KANTINE
TOT FANSHOP

Onze experts luisteren
naar je wensen en denken
actief mee

Heb je naast de sportkantine ook een fanshop of

MEEDENKEN

winkel, bijvoorbeeld met merchandise van jouw club?
Dan moet je kassasysteem hier naadloos op aansluiten.
Denk aan gebruiksvriendelijke handscanners bij de kassa,
om de doorloop van transacties zo optimaal mogelijk te
houden. Daarbij horen dan natuurlijk ook contactloze
pinapparaten: snel, veilig en betrouwbaar. Leg je wensen
en verwachtingen aan ons voor, we helpen je graag!

Optimale doorloop
van transacties

COMPU INTERFACE

WIJ STAAN VOOR JE
IN DE STARTBLOKKEN
Van een eenvoudige kassa tot betalen met clubkaarten
en van bestelzuilen tot contactloos betalen: Eijsink
heeft voor elke sportclub wat wils. Óók als je out-

JOUW SPORTCLUB
OF –VERENIGING
Je zit niet te wachten op gedoe met ingewikkelde

of-the-box wilt denken. Tapautomatisering kan voor
grote clubs bijvoorbeeld een slimme investering zijn;
zo wordt alle drank netjes geportioneerd uitgeschonken

AFREKENSYSTEMEN

en is tapverlies uitgesloten. Of overweeg de overstap

knoppen, trage pinautomaten of stapels contant geld.

naar Kasstaat: slimme software die je wekelijks uren

Dit betekent dat het kassasysteem van jouw club qua

aan kasadministratie bespaart. En wist je dat je zelfs

functionaliteiten precies moet passen bij je wensen.

bij inhouse vendingmachines kunt afrekenen met

Misschien werk je veel met vrijwilligers en moet het

gepersonaliseerde clubkaarten, zodat ook daar geen

systeem dus direct superintuïtief zijn. Wellicht wil je

contant geld meer in hoeft?

verschillende prijslijnen hanteren voor je vrijwilligers, de
spelers en de supporters. Of wil je cashless gaan werken,
bijvoorbeeld met gepersonaliseerde betaalpassen inclusief
het logo van je club. Zo’n pas kun je ook nog eens zo laten

Veilig en razendsnel

inrichten dat jongeren onder de 18 er geen alcohol mee

cashless betalen

kunnen afrekenen. Ofwel, er is van alles mogelijk om je
bedrijfsprocessen te optimaliseren.

CASHLESS

IN HET HART
Wie uitstapt op het station naast de Grolsch Veste, leest op de muur:
“Het is het eindpunt van de trein, geen mens die er moet zijn, geen
hond rijdt zover mee, Enschede.” Nou, jawel hoor. Want wedstrijden
van FC Twente trekken heerlijk volle tribunes. Bij succes staat de hele
regio op zijn kop, maar ook tijdens ‘magere jaren’ staan supporters
en sponsoren als een huis achter ‘hun club’. Dankzij haar rijke historie
en doorzettingsvermogen blijft de verkoop van seizoenkaarten stijgen
en ook de sfeer bij de wedstrijden is opperbest. Wat er ook gebeurt,
FC Twente zit in het hart van Twente. En terecht!

Foto’s: FC Twente

“Samen zorgen we dat de fundering
perfect is, zodat cashless betalen
door de supporter omarmd wordt!”
Rik Bonkhorst,
Hoofd Meeting & Events FC Twente

De club ontvangt natuurlijk zeer regelmatig

Van munten naar betaalpassen

Scoren met inzichten

grote aantallen supporters, en al die mensen

Eerder konden mensen betalen met contant geld en

Ook Rik Bonkhorst, Hoofd Meeting & Events,

moeten snel wat te eten en drinken kunnen

speciale munten. “Dat kost meer tijd dan nodig is.

is blij met het nieuwe systeem: “We hebben

krijgen. Daarom zocht de organisatie naar een

Die munten moeten natuurlijk allemaal geteld

veel meer inzicht in wat er gebeurt. Je ziet

kassasysteem dat wachtrijen voorkwam en het

worden, en regelmatig gewassen. Bovendien is

centraal wat overal precies verkocht wordt en

voorraadbeheer vereenvoudigde. “We hebben

de kans op fouten of fraude behoorlijk groot.

wat in de verschillende kiosken hardlopers en

te maken met een hele brede doelgroep. Jonge

We hebben daarom nu gekozen voor een flexibel

drooglopers zijn. Daardoor kun je heel snel

mensen die gewend zijn aan contactloos betalen

en gebruiksvriendelijk tabletkassasysteem dat

schakelen en gerichter inkopen. We kunnen nu

en oudere mensen die nog erg gehecht zijn aan

perfect koppelt met mogelijkheden om contactloos

ook veel beter prijsdifferentiatie toepassen en we

contant betalen en munten”, vertelt Arno Roelofs,

te betalen én gepersonaliseerde betaalpassen. In de

beschikken over goede data als onderbouwing

Hoofd Facilitaire Diensten van FC Twente.

verschillende businesslounges worden die kaarten

voor marketingacties. Ook daar zie je het effect

“Na gesprekken met diverse partijen was snel

al veelvuldig gebruikt en zijn ze erg enthousiast.

van.” Arno en Rik zijn blij dat Eijsink echt met

duidelijk voor ons dat Eijsink onze partner

We hebben het muntgebruik stapje voor stapje

ze meedenkt en zich flexibel opstelt als er iets

moest worden, om verzekerd te zijn van goed

uitgefaseerd en inmiddels maken ook de supporters

gewijzigd moet worden. “De communicatie is

betalingsverkeer.”

naar tevredenheid gebruik van betaalpassen.”

fijn en we kunnen snel schakelen. Samen zorgen
we dat de fundering perfect is, zodat cashless
betalen door de supporter omarmd wordt!”

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

