
24/7 ZORGELOOS 
EN GASTGERICHT 
WERKEN

ZORG



KASSASYSTEMEN 

+ Intuïtief en compleet

+ Verschillende prijslijnen  

 en locatieprijzen mogelijk

+ Selfservicekassa’s

+ Boeken op kostenplaats  

 of debiteur mogelijk

INHOUSE BETAALPASSEN

+ Tegoedpassen als  

 digitale portemonnee

+  Gepersonaliseerd design

+  Ook voor vendingmachines

BACKOFFICE

+ Managementrapportages

+  Koppeling financiële  

administratie

+ Communicatie filiaal/ 

 hoofdkantoor

+ BI tool

ONLINE BESTELLEN

+   Bestelwebsite, bestelzuil 

of QR-bestellen op maat

+ Slimme cross- en upselling

+ Webshop met kassakoppeling 

PINAPPARATEN

+ Vaste en mobiele opties

+  Meer veiligheid dankzij  

cashless werken 

+ Supersnel contactloos betalen

EXTRA

+ Koppeling EPD

+ Scanning

+ Loyalty- en promotiesoftware

+ Kasstaat (kasadministratie)

+ Menuplanning mogelijk

ZORG

INHOUSE BETAALPAS

BACKOFFICE

AFREKENSYSTEMEN

CASHLESS

EXTRAWEBSHOP

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-

mana  gement tot bestelzuilen en van tafelreservering tot 

QR-bestellen: zo maken we ondernemen mooier, winst-

gevender en eenvoudiger. Met onze software ontwikkeling, 

helpdesk en technische dienst in eigen beheer ben je 

verzekerd van 24/7 uitstekende kwaliteit en service.  

Altijd en overal. 

Gastvrijheid en gastgerichtheid zijn de pijlers van de zorg.  
Een complexe branche die onze maatschappij 24/7 ondersteunt. 
Dat vraagt om ondernemers met doorzettingsvermogen. Met hart 
voor hun werk. Die passie begrijpen wij als geen ander. Daarom 
biedt Eijsink totaaloplossingen op maat. Full service. With pleasure!

KASSASYSTEMEN



GESTROOMLIJNDE 
PROCESSEN VOOR ELKE 
ZORGINSTELLING
Of je nu één zorginstelling runt of twintig, je auto-

matiseringssystemen moeten altijd en overal aansluiten 

bij je bedrijfsvoering. Neem interne restaurants en 

andere eetgelegenheden. Voor veel zorginstellingen is 

het belangrijk dat ze daar verschillende prijslijnen kunnen 

voeren, zodat medewerkers, bewoners, patiënten en 

bezoekers automatisch andere prijzen betalen. En wie  

weet wil je locatieprijzen kunnen toepassen en bij locatie X  

€ 1,50 rekenen voor een flesje mineraalwater, maar bij  

locatie Y € 2,00. Wij richten dit samen moeiteloos in.

ZORGELOOS WERKEN 
IN DE ZORG
Leg ons je wensen voor; onze betrokken  

vakexperts zorgen altijd voor een passend voorstel. 

Van selfservicekassa’s met routinematige controle-

mogelijkheden tot bestelwebsites op maat gemaakt 

voor jouw doelgroep. Eijsink ontzorgt, zodat jij 

zorgeloos op je automatisering kunt vertrouwen.

Onze experts luisteren 

naar je wensen en denken

actief mee

Één afrekensysteem  

met verschillende prijslijnen  

en betaalmogelijkheden

MEEDENKEN

INHOUSE PASSEN  
VOOR CASHLESS BETALEN
Bij een slim kassasysteem horen in de zorg natuurlijk  

ook gebruiksvriendelijke, cashless betaalmogelijkheden. 

Naast het betalen met pin wil je misschien een stapje  

verder met een persoonlijk tegoed of budgetpassen,  

die automatisch bij de kassa herkend worden. Zo kunnen 

ziekenhuismedewerkers bijvoorbeeld snel met hun 

personeelspas afrekenen, waaraan de medewerkersprijs 

gekoppeld is. In zorginstellingen kunnen bewoners met 

hun persoonlijke pas aankopen doen in het restaurant of 

winkeltje. Budgetten kunnen automatisch per bewoner 

worden toegekend en de familie of verzorger kan 

bestedingen online inzien of het saldo opwaarderen.  

Een fijne oplossing voor alle betrokken partijen.

Veilig en razendsnel 

cashless betalen

AFREKENSYSTEMEN

CASHLESS



MMC RICHT ZICH OP MENSEN  
GEZONDER MAKEN ÉN HOUDEN 
Máxima Medisch Centrum (MMC) is een topklinisch ziekenhuis met twee 
locaties: Eindhoven en aan de rand van Veldhoven. Haar medewerkers 
en medisch specialisten dragen dagelijks bij aan het gezonder maken én 
houden van mensen. Het MMC heeft een topfunctie op het gebied van 
geboortezorg, de behandeling van kanker en revalidatie voor chronisch 
zieken. Daarbij is wetenschappelijk onderzoek een belangrijke pijler – 
onderstreept door de vele wetenschappelijke publicaties en promoties 
van het ziekenhuis. Met de Health Innovation Campus op haar terrein 
biedt MMC een broedplaats voor vernieuwing van de zorg.

Foto’s: MMC

Volgens Lisette Vorselman (communicatie-

medewerker) brengt die interne behoefte aan 

vernieuwing en innovatie, samen met uitgebreide 

ondersteuning van opleidingsmogelijkheden, 

zorg op een steeds hoger niveau. “Daarom is  

het MMC lid van mProve, een initiatief van vijf  

STZ-ziekenhuizen om de zorg dagelijks merkbaar  

te verbeteren. We delen onze best practices en 

gaan resultaten vergelijken. Samen ontwikkelen  

we tenslotte beter en sneller.” 

Gastvrijheid en gemak 

Met een soortgelijke gedachte kwam het MMC bij 

Eijsink uit. Volgens Patrick van Gerven (Teamleider 

Horeca) zocht het ziekenhuis meer dan enkel een 

kassaleverancier. “Bij alles wat we optimaliseren, 

proberen we de mate van gastvrijheid en gemak 

voor onze patiënten, bezoekers én medewerkers 

te verhogen. En dan denk je vooruit. Ja, we wilden 

een snel kassasysteem dat het aankoopproces voor 

bezoekers en medewerkers versnelt. En waarbij je 

met een simpele druk op de knop de desbetreffende 

prijslijnen kiest. Maar we wilden vooral ook een partij 

die met ons mee kan groeien.” 

Van betaalpas tot bestelzuil

Patrick kijkt daarom met Eijsink naar de behoefte  

van de verschillende afdelingen. Een voorbeeld:  

“Als een bezoeker nu graag mee wil eten met zijn of 

haar partner die in het MMC ligt, moet deze daarvoor 

een maaltijdvoucher in het restaurant kopen, en 

deze later op de afdeling inleveren. Hoe mooi zou 

het zijn als de gast gewoon ter plekke via een tablet 

bij de voedingsassistent de bestelling kan doen en 

direct op de afdeling kan afrekenen? Dan is het 

ook handig digitaal verwerkt, tot op kamerniveau.” 

Passen om eenvoudig af te rekenen en loyaliteit 

te stimuleren, een selfservicebestelzuil in het 

bezoekersrestaurant, een interne webshop zodat 

personeel niet in de rij hoeft te staan – Eijsink biedt 

een breed scala aan oplossingen en denkt mee 

met het MMC. Patrick: “Ik ben erg tevreden over de 

communicatie en begeleiding die we ontvangen. 

En ook bij tussentijdse vragen zit de service goed 

in elkaar. Samen werken we naar een nóg betere 

stroomlijning van onze zorgverlening.”

“ Ik ben erg tevreden over de  

communicatie en begeleiding die we  

ontvangen. En ook bij tussentijdse  

vragen zit de service goed in elkaar.” 

Patrick van Gerven,  

Teamleider Horeca MMC



WIJ ZIJN ALTIJD 
BEREIKBAAR EN  
BIJ JOU IN DE BUURT

JOUW BETROKKEN 
AUTOMATISERINGSPARTNER

0880 55 66 77

eijsink.nl

AMSTERDAM

DEN HAAG

BREDA

HENGELO

EMMELOORD

OOSTERWOLDE

24/7 SERVICE

24
7

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
De slimste kassa’s voor iOS,  
Android én Windows

Pinapparaten
Vaste en mobiele opties voor  
razendsnel contactloos betalen

Tafelreservering
Commissievrij reserveren via Google,  
Facebook en je eigen website

Personeelsplanner
De meest gebruiksvriendelijke  
planner op de markt

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

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

KASSASYSTEMEN

CASHLESS

TAFELRESERVERING

PESONEELSPLANNING

BAR MANAGER

KITCHEN MANAGER

TICKETING

WEBSHOP

QR-BESTELLEN

QR-BESTELLEN

BI


