Highlights:

POS

iOS, Android én Windows
POS

Slimme upselling

Je zoekt de service van offline gecombineerd

Beveel de juiste sauzen aan bij

met de flexibiliteit van online. Software die je naar

de steak, de meest smaakvolle

wenst inricht. Hardware die net zo flexibel is als je

wijnen of de lekkerste gebakjes.

bedrijfsvoering. Kies dan voor booq! Zo ben je niet

Alle informatie is vanuit je

gebonden aan een besturingssysteem en kies jíj of

handheld inzichtelijk.

je met iOS, Android of Windows wilt werken. Of met
een mix hiervan, natuurlijk. En ben je bezig met een
bestelling maar is de accu van je handheld leeg? Dan
pak je gewoon een ander device en ga je verder waar

Samenvoegen of splitsen
Klanten betalen zoals zij dat
willen en zonder dat het voor jou
ingewikkeld is. Splits de rekening
in seconden of breng die van

je gebleven bent. Zélfs als je van een iPhone naar een
Android-device wilt overstappen! Met booq draait je
werk om mensen, service en kwaliteit. Niet om lastige
programma’s of onvindbare data. Zo krijg je meer
inzicht. Meer omzet. Meer tijd!

meerdere tafels samen.

Mix-functie
Cola mixen met verschillende sterke
dranken zonder een overbodige
hoeveelheid drankjes in je artikelbestand?
Met de mix-functie van booq tel je prijzen
eenvoudig op voor een overzichtelijke nota.

Tafelplattegrond met
verhuisopties
Richt gemakkelijk je eigen
tafelplattegrond in op basis van je zaak.
Door op de te verhuizen tafel te drukken,
sleep je de gasten zo naar een andere
tafel en blijft je bezetting actueel.

Promoties
Koffie met een appelgebak voor een

Succes booqen met je hele
bedrijfsvoering in één oplossing?
Ontdek de booq Bricks:
• POS

• Pinapparaten

bedrag of staffelkorting? Promoties worden

• Tafelreservering

• Personeelsplanner

in de kassa automatisch aan bepaalde

• Bar/Kitchen Manager

• QR-bestellen

combinaties gekoppeld.

• Bestelzuilen

• Bestelsites

• Ticketing

• BI

speciale prijs, bonkorting bij een bepaald

De slimste kassa
0880 55 66 77
booqkassa.nl

iOS, Android én Windows!

POS

POS

ET1

V1s, T1 mini en 14” Android-terminal

Mobiel, flexibel, betaalbaar en eenvoudig in gebruik: booq POS is de slimste

De tablet ET1 is een industriële, lichte,

De T1 mini en de V1 (inclusief docking) zijn compacte alles-in-één

kassa voor de moderne ondernemer. Met dit flexibele multiplatform switch je

robuuste tablet met ergonomisch design en

POS-oplossingen: lichtgewicht met een robuuste behuizing. Op zoek

probleemloos van je vaste kassa naar een smartphone of handheld, óngeacht

stootvaste cover. Extra prettig in gebruik

naar een groter scherm? Ook de 14” Android-terminal beschikt over een

besturingssysteem. Speel met de indeling van de kolommen en plaats hardlopers

dankzij een speciaal handvat. De tablet

geïntegreerde printer. Echte eyecatchers voor je zaak.

naar voren, zodat je nog sneller de juiste producten selecteert. Stippel de meest

laad je op in zijn handige docking.

Deze tablet kan álles

Met geïntegreerde printer

efficiënte looproute uit met de geïntegreerde tafelplattegrond. Bekijk online je
realtime bijgewerkte verkoopdata. In jouw booq zit alles wat je nodig hebt!

Any place, any device
• Geschikt voor smartphone, tablet, laptop en pc
Any place, any
device

• Hardware- en besturingssysteem onafhankelijk
• Backoffice in de cloud altijd en overal bereikbaar

Mobiele flexibiliteit
• Handige handhelds: van basic smartphone
Mobiele flexibiliteit

tot ijzersterke professionele devices

ES1, ES3 en ES4

Professionele topscoorders
De smartphone ES1 is een industriële
topper met stootvaste cover en prettige

13,3” & 15” -terminal
Onze geroemde topmodellen

• Responsive kassa-indeling voor smartdevices

handlegging, die je oplaadt in een speciaal

• Wissel eenvoudig van device

dockingstation. Liever een meer basic

Deze 13,3” (Android) en 15” (Android

smartphone? Ook de ES3 en ES4 bieden

& Windows) terminals zijn een unieke

met hun strakke design en 5” scherm elke

verschijning op iedere toonbank.

gebruiker veel gemak.

De prettige breedbeeldschermverhouding

Gemakkelijk in gebruik

biedt bijvoorbeeld ruimte voor een extra

• Realtime beschikbare voorraad
Gemakkelijk in gebruik

artikelgroep. Gebruiksvriendelijk en flexibel!

inzichtelijk tijdens bestellen
• Geïntegreerde tafelplattegrond
incl. simpele verhuisopties
•R
 ekeningen splitsen óf
samenvoegen in seconden
• In app zoeken op artikel

booq Backoffice

• Inzicht in laatst doorgevraagde gang

Realtime inzicht in je data

• Order zoeken, heropenen of printen

booq heeft een cloudbased
backoffice, waarmee je altijd en

Méér dan de ideale kassa
• Geen opslag van verkoopinfo op lokale devices,
Méér dan de ideale
kassa

data-integriteit gegarandeerd
• Koppelingen met je favoriete partijen,
zoals Exact Online, Twinfield en AFAS
• Ontdek ook de andere booq Bricks met o.a.
personeelsplanning, bar- en keukenmanagement,
ticketing, QR-bestellen en tafelreservering

Extra aansluitingen mogelijk, waaronder:
• RF-reader en kaartlezer
• Barcodescanner
• Tapautomatisering
• Pinapparaten
• Diverse hotelkoppelingen en mogelijkheid op kamer boeken

overal realtime inzicht hebt in je

15,6”Android-terminal
IJzersterk, groot model

Dit mooie model biedt je alles wat
je nodig hebt: een helder, ijzersterk
breedbeeldscherm met een industriële
aluminium voet, die gemakkelijk schoon
te houden is.

verkoopdata. Prijzen wijzigen of
producten toevoegen is in een
paar seconden geregeld. En zo’n
wijziging is dan meteen in ál je
verkoopkanalen doorgevoerd,
bijvoorbeeld ook in je bestelsite!
Dankzij de uitgebreide, inzichtelijke
managementrapportages zie je
ieder moment wat er in je zaak
(of zaken!) gebeurt.

