The future in your hands

The future
in your hands

Het verhaal van ons inhouse
ontwikkelde softwareplatform
booq begint bij jou. booq is namelijk
ontwikkeld vanuit de wens om jou,
je team én je gasten optimaal te
ondersteunen. Gebruiksgemak,
zowel wat betreft beheer als
gebruik in praktijk, is en blijft
daarbij het uitgangspunt. Net als
‘de totaaloplossing-gedachte’.
Want we willen dat je alles wat je
nodig hebt feilloos kunt integreren.
En dat je – waar je ook bent – je zaak
of zaken kunt managen.
Flexibiliteit en connectiviteit op het
gebied van selecteren, bestellen,
produceren, leveren en betalen.
Dát is waar het om draait, en niet
om welk apparaat je hebt. Want of
je nu een bestelling opneemt via de
booq App op een handheld, je gast
gebruikmaakt van een bestelzuil,
een QR-code in je zaak, óf gewoon
vanuit zijn luie stoel via je bestelsite
zijn wensen doorgeeft: iedere
ervaring moet goed zijn en iedere
order moet op de juiste manier
verder het proces in. Want efficiënte
processen zijn een onmiskenbare
basis voor gastbeleving. Samen
met jou bepalen we hoe, waar en
wanneer er wat nodig is om zeker te
zijn van een efficiënte bedrijfsvoering.

2

“

In deze brochure hebben we de kracht
van booq als totaaloplossing uiteen
gezet, ínclusief de diverse bricks met
hun voordelen voor het management,
de medewerkers én natuurlijk
de gasten. Méér weten? Scan de
QR-code bij de oplossingen en bekijk
de website booqsolutions.com,
óf neem gewoon vrijblijvend contact

De drie perspectieven – management,

op. We denken graag met je mee

team en gast – zie je terug in het

over futureproof ondernemen. Want

hele booq platform. Alleen als die

ondernemen mooier, winstgevender

drie schakels naadloos met elkaar

en eenvoudiger maken: daar doen

verbonden zijn, haal je het meeste

we het voor!

uit je zaak. Elke onderneming is
daarbij anders. De processen in een
restaurant zijn niet hetzelfde als die
in een bar en fastservice is geen
hotel. Die branchespecifieke wensen,
daarop zet booq in. Dankzij de
verschillende booq Bricks waaruit het
platform bestaat, futureproof data en
slimme integraties verbind je vandaag
met morgen. Zo heb je nog maar
één softwareplatform nodig om je
processen te ondersteunen, met Eijsink
als leverancier voor de beste service.

Bekijk ook
onze website
booqsolutions.com

Inhoud
Voorwoord

2

Het totaalplatform booq

4

booq Tafelreservering

6

booq POS

7

booq QR-bestellen

8

booq Bestelzuilen

9

booq Bestelsites

10

booq Bar/Kitchen Manager

11

booq Personeelsplanner

12

booq Giftcard

13

booq BI

14

Beheren

15

booq Payment

16

Handheld en pinapparaat in één

17

Pinapparaten en randapparatuur

18

Koppelingen

19

Dit zeggen klanten over ons

20

Service en dienstverlening Eijsink

22

Druk- en zetfouten voorbehouden. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Samen met jou
bepalen we hoe,
waar en wanneer
er wat nodig is.”
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booq succes met je hele
bedrijfsvoering in één oplossing
Boeken, bestellen, betalen, bereiden, bedienen, bemensen, binden, besturen en
beheren: dat regelt booq van A tot Z. Zo heb jij meer controle, je team meer rust
en krijgen je gasten extra service. Kies voor de booq Bricks die bij jou passen en
ontdek de voordelen van een échte totaaloplossing. The future in your hands!

Tafelreservering

POS

Bestelzuilen
QR-bestellen

booq Tafelreservering

booq POS

booq QR-bestellen

booq Bestelzuilen

Commissievrij reserveringssysteem

Responsive cloud POS die net zo

Flexibele selfservice met ingebouwde

Onbemande kiosks die je vaste

voor de ideale bezetting én het

flexibel is als je zaak. Besturings

upselling die uitnodigt tot een hogere

kassa’s ontlasten, wachttijden

stimuleren van reserveringen.

systeem- en hardware onafhankelijk.

gemiddelde besteding.

verkorten en je verkoop stimuleren.

booq Bar/Kitchen Manager

booq Delivery*

booq Giftcard (Loyalty*)

Vergroot je bereik en omzet met

Bar- en keukenschermen die je

Stroomlijnt je bezorgdienst en schakelt

Zorgt ervoor dat gasten vaker jouw

aantrekkelijke bestelwebsites en

orders stroomlijnen, communicatie

naadloos met bezorgplatforms zoals

zaak bezoeken, meer spenderen en

slimme upselling.

vereenvoudigen en de controle

Thuisbezorgd, Deliveroo en UberEats.

langer vaste gast blijven.

booq Bestelsites
Webshops

Bar/Kitchen Manager

Delivery

Loyalty

verhogen.

BI Tooling

Eenvoudig plannen op basis van

Inzicht in je processen en KPI’s

Geeft je gasten dankzij QR-codes

Vaste en mobiele opties voor

budget, kosten en contracturen.

dankzij grafische datarapportages

de regie over het betaalmoment.

razendsnel contactloos betalen.

en analyses.

booq Payment

Pinapparaten

booq BI

Personeelsplanner

4

booq Payment

booq Personeelsplanner

booq Pinapparaten

Koppelingen

De booq Bricks wisselen data uit met
het centrum van het totaalplatform.
En ze koppelen ook met je favoriete
externe partijen! Zo pluk jij het voordeel
van slimme verbindingen en optimale
procesondersteuning.

Besturen

8

Boeken

7

1

Binden

Bestellen

Beheren
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2

Verblijven
Optimaliseer processen én
gastvrijheid voor of tijdens

Betalen

Bemensen

B e h e re n

het verblijf van gasten.

Realiseren
Het bereiden en uitserveren/
bezorgen/afhalen van bestellingen.

Managen
Stuur je bedrijfsvoering
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3
Bedienen

Bereiden

4

bij op basis van data.

*alle booq Bricks zijn continu in ontwikkeling.
booq Delivery en booq Loyalty staan op onze roadmap.
Je kunt nu al gebruikmaken van de koppeling met
bezorgdiensten en van de booq Giftcard!

Koppelingen
5

Tafelreservering

Tafelreservering

Ook jouw gasten oriënteren zich steeds meer online. Kies daarom voor booq Tafelreservering, zodat
jouw gasten razendsnel kunnen reserveren via Google, je website of je social media. Stimuleer extra
reserveringen met verleidelijke arrangementen in je reserveringskalender en verlaag je no-show
percentage dankzij handige herinneringsmails of sms’jes. Met al je reserveringen in één helder
overzicht heb jij de regie in handen en stuur je eenvoudig op de optimale tafelbezetting.

Mogelijkheden

Management in control
•	Commissievrij reserveren tegen
een vast bedrag per maand
•	Data altijd en overal beschikbaar
via de app
•	Stuur eenvoudig op de optimale
tafelbezetting
•	Stimuleer reserveringen met
verleidelijke arrangementen
•	Verhoog je klantenbinding én omzet

Flexibel en efficiënt

Commissievrij
reserveren via je
website, Google
en social media

Gemakkelijk
in gebruik

Ontspannen team

Tevreden gasten

•	Maximaal overzicht dankzij de

•	Direct inzicht in beschikbaarheid

plattegrond en gastenlijsten
•	Verlies geen tijd door telefonische
reserveringen
• Snel walk-ins verwerken
• Check je gasten eenvoudig in en uit
•	Verstuur automatisch herinneringen
en bedankmails
•	Je reserveringsboek ook offline

•	Sneller, eenvoudiger en 24/7
reserveringen plaatsen
•	Eenvoudig vooraf al aanbiedingen
en acties reserveren
•	Voorkeuren en allergieën helder
vastgelegd
•	Attente herinneringen of bedankjes
per mail of sms

beschikbaar

“We winnen tijd en maken minder fouten.
Via ons eigen tafelplan zien we in één
oogopslag welke tafels beschikbaar,
gereserveerd of bezet zijn.”

Key features
•	Volledig commissievrij!
•	Rechtstreeks reserveren via Google, je website en je
social media
•	Digitaal reserveringsformulier altijd zichtbaar op je website
•	Acties en aanbiedingen direct zichtbaar tijdens
reserveerproces
•	Reserveringen automatisch aan tafels toe te wijzen
• Reserveringen aanbetalen mogelijk
•	Koppelingen met diverse reserveer- en reviewplatforms
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Meer weten?
Scan de QR!

POS

POS

Ga voor een kassa die zich aanpast aan jouw zaak. Wil jij werken met een vaste kassa, eigen
smartphones en tablets, professionele handhelds of een combinatie? Met iOS, Android, Windows
of Linux? Jij bepaalt! booq POS is ontwikkeld op basis van de wensen van jou en je collega’s.
Gebruiksvriendelijkheid en de juiste gastbeleving staan daarbij voorop. En omdat we continu
doorontwikkelen beschik jij altijd over de nieuwste mogelijkheden. Vanaf iedere gewenste locatie richt

Meer dan de
slimste kassa
voor jouw
onderneming

je promoties in of beheer je producten met de artikel- en prijsmodule. Én je beschikt altijd over de juiste
informatie om je zaak nóg beter te maken. Zo draait alles om mensen, service en kwaliteit.

Mogelijkheden

Flexibel en efficiënt

Gemakkelijk
in gebruik

Management in control

Ontspannen team

Tevreden gasten

•	Hardware onafhankelijk

•	Supereenvoudig in gebruik:

•	Snelle service en ontspannen

•	Geschikt voor Android, iOS,
Windows en Linux
•	Cloudbased en schaalbaar
•	Realtime inzicht in data en processen
• Werken op multi-filiaal niveau
•	Sturen op cijfers dankzij
BI-statistieken

geen training nodig
•	Richt zelf je menu in (kolommen,
hardlopers, pictogrammen)
•	Acties, prijswijzigingen, promoties
vooraf plannen en voorbereiden

bediening
•	Eenvoudig bestellen en betalen
• Vrijheid in bestelmogelijkheden
• Altijd de beste deal
• Meekijken via klantendisplay

•	Realtime inzicht in lopende
processen
• Eenvoudiger kwaliteit bewaken
• Meer tijd voor gastvrijheid
“booq is heel flexibel. Wijklopers
zien precies de actuele voorraad

Key features

van producten en we kunnen

•	Tik, swipe, long press – sneltoetsen werken op

met nieuwe menu’s of promoties

jóuw manier

inspelen op kansen.”

• Sessies realtime overnemen bij uitval device
• Eenvoudig rekeningen splitsen of samenvoegen
•	Tafelplattegrond met verhuisoptie en inzicht tafelhistorie
• Centraal prijsbeheer
•	Keuzemenu’s en promoties eenvoudig instellen en plannen
• Dagvoorraad producten inzichtelijk
•	Diverse koppelingen: financiële pakketten, bestelplatformen,
PMS, betaalwijzen en BI.

Meer weten?
Scan de QR!
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QR-bestellen

QR-bestellen

Geen wachttijden voor gasten, meer rust voor je team en extra omzet voor jou:
QR-bestellen is een onmisbare omnichannel oplossing voor een bezettingsprobleem,
het ontlasten van piekmomenten en service op afstand. De gast scant de QR-code op
tafel of de kassabon en maakt een keuze, waarna deze rechtstreeks binnenkomt bij je
kassa en digitale keukenschermen. Op deze manier houd je tijd over voor gastvrijheid.

Dé gastvrije
oplossing voor
meer service
en omzet

Eenvoudig en efficiënt!

Mogelijkheden

Management in control
•	Meer omzet met automatische
cross- en upselling
•	Geen onderbezetting dankzij deze
digitale medewerker
• Hogere doorloopsnelheid
•	Wanneer jij wil, op basis van jouw
instellingen en multi-inzetbaar
(terras, restaurant, hotelkamer)

Flexibel en efficiënt

Gemakkelijk
in gebruik

Ontspannen team

Tevreden gasten

•	Minder werkdruk tijdens

•	Geen onnodige wachttijd

piekmomenten
•	Overzicht geplaatste QR-

• Selfservice op eigen tempo
•	Actuele dagvoorraad gerechten

bestellingen in de kassa
•	Vereenvoudigde opname van

inzichtelijk
•	Visueel en digitaal gepresenteerd

bestellingen
•	Geen menselijke fouten dankzij
complete bestelinformatie

menu
• Gebruiksvriendelijk en fun
•	Keuze om online af te rekenen na

• Geen app of hoge fees

een bestelronde of bij vertrek

“Snellere service, minder handeling,

Key features

lagere kosten: de investering en

• Beheeromgeving QR-bestellen = backoffice kassa

maandbedragen zijn een no-brainer,

• Gekoppeld met je bar- en keukenschermen

QR-bestellen heb je zo terugverdiend.”

•	Bij uitstek geschikt voor ‘verborgen seizoenen’
• Ook geschikt voor hotelkamers
• Filteropties voor bijvoorbeeld allergenen, vegan of alcohol
• Tijdvensters voor gerechten: lunch, dagschotel of borrel
• Mogelijkheid tot fooi vragen
• Meertalig toepasbaar
• Internationale betaalmethodes
•	Minder transactiekosten dankzij bijbestellen via de kassabon
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Meer weten?
Scan de QR!

Bestelzuilen
Bestelzuilen

Met een bestelzuil als extra medewerker verhoog je de doorstroom van gasten en verbeter je
de gastervaring. Zij kiezen in enkele tikken hun gewenste producten, waarbij de zuil automatisch
slimme upselling-suggesties doet. Na betaling ontvangt de gast een bon met een ordernummer
dat ook op de keukenschermen en het afhaalscherm verschijnt. Een andere mogelijkheid is een
zelfscankassa, waarbij artikelen zelfstandig door de gast worden gescand of aangeslagen.

Stroomlijn
piekmomenten
met slimme
selfservice

Zo bespaar je tijd en verkoop je nooit meer nee. Easy order!

Gemakkelijk
in gebruik

Management in control

Flexibel en efficiënt

Ontspannen team

Tevreden gasten

•	Minder bezetting nodig

•	Minder werkdruk tijdens

•	Geen onnodige wachttijd

Mogelijkheden

• Hogere besteding per gast
• Eenvoudig margemakers stimuleren
•	Handig te beheren vanuit de booq
Backoffice

piekmomenten
• Vereenvoudiging opname
bestelling
• Geen foutieve bestellingen

• Selfservice op eigen tempo
•	Visueel en digitaal
gepresenteerd menu
• Gebruiksvriendelijk en fun

“De bestelzuilen bieden een extra

Key features

stuk klantenservice en halen de

•	Kies het type dat bij je past: vrijstaande zuil, muurmodel,

druk bij de kassa’s weg. Ze werken

enkel of dubbel, tafel- of baliemodel

als een tierelier!”

•	Integratie met kassa en keukenmanager
• Stappenplan inrichting voor menu’s
•	Tijdvensters voor gerechten: lunch, dagschotel of borrel
• Filteropties voor bijvoorbeeld allergenen, vegan of alcohol
• Meertalig toepasbaar
• Direct betalen met pinpas of smart device

Meer weten?
Scan de QR!
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Bestelsites
Webshops

Supersnel een professionele bestelwebsite die je doelgroep vergroot en de omzet dankzij slimme
cross- en upselling laat stijgen? Met de geïntegreerde booq Bestelsite bied je je menu online aan
zodat klanten thuis vanaf de bank hun favoriete gerecht bestellen om later af te halen of te laten
bezorgen. Je assortiment, prijzen en foto’s wijzigen is heel eenvoudig. Net als het genereren van
kortingscodes en datarapporten om op te sturen. Ongekend veelzijdig!

Beheer
moeiteloos
een extra
verkoopkanaal

Gemakkelijk
in gebruik

Management in control

Flexibel en efficiënt

Ontspannen team

Tevreden gasten

•	Bereik nieuwe doelgroepen via

•	Procesoptimalisatie bereiding

•	Bestellen waar en wanneer je wilt

Mogelijkheden

multichannel verkoop
•	Meer omzet met automatische
cross- en upselling
•	Eenvoudig marge-producten
stimuleren
•	Centraal productbeheer

online en offline orders
•	Piekmomenten zijn beheersbaar
dankzij capaciteitssturing

•	Selfservice op eigen tempo
•	Direct online afrekenen of bij
bezorging of afhaal

•	Tijdsbesparing op verminderde
telefonische en baliebestellingen
•	Minder menselijke fouten dankzij

•	Geen app of dure fees

complete bestelinformatie

•	Overzicht en inzicht in data

aangeleverd door de gast

“De bestelsite is echt een succes! Gasten
geven aan dat ze het heel prettig vinden
om online te kunnen bestellen en dat zien
we terug in de omzetcijfers.”

Key features
•	Maximaal aantal orders per tijdsmoment instelbaar
• Kortingscode invulbaar
•	Filteropties voor bijvoorbeeld allergenen, vegan of alcohol
• Meertalig toepasbaar
• Internationale betaalmethodes
•	Integratie met kassa en keukenmanager
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Meer weten?
Scan de QR!

Bar Manager

Bar/Kitchen Manager

Kitchen Manager

Verbeter werkprocessen in je keuken of bar en zorg voor rendementsverhoging met de inzet van
overzichtelijke touchschermen. Alle bestellingen die vanuit de handheld, kassa, QR-code, bestelsite of
bestelzuil worden ingevoerd, komen automatisch als digitale bonnen op de juiste werkschermen van
verschillende parties terecht. Geschuif met bonnen is verleden tijd: de chef of bartender start of rondt
bestellingen af met een simpele tik. Wijzingen per tafel zijn duidelijk zichtbaar door waarschuwingsiconen.

Digitale
orderverwerking
voor rust, controle
en overzicht

De schermen zorgen voor optimale samenwerking tussen de witte en zwarte brigade. Met als resultaat
meer werkplezier, extra focus en efficiënter werken!

Gemakkelijk
in gebruik

Management in control

Ontspannen team

Flexibel en efficiënt

Tevreden gasten

•	Geoptimaliseerde werkmethodieken

•	Meer rust en controle door time

•	Snellere orderverwerking

Mogelijkheden

voor keuken en bediening
•	Verhoging rendement en capaciteit
door snellere uitgifte
• Onderlinge communicatieverbetering
• Datagestuurd werken

management bereiding en goede
werkverdeling
•	Totaaloverzicht lopende bestellingen
en inzage andere parties
• Korte leercurve dankzij livebegeleiding

en service
• Betere kwaliteitswaarborging
•	Inzage status bestelling
‘in bereiding’ en ‘gereed’
op afhaalscherm

•	Minder stress, meer werkplezier en
focus op productie
•	Spoedbestellingen, verhuizingen, af- en
bijboekingen direct correct verwerkt
“We ervaren de booq Bar/Kitchen

Key features

Manager als een enorme verademing.

•	Gespecialiseerde versies voor restaurants, fastservice

In de keuken, bij de uitgifte, achter

en de 3P’s (pizza, pasta, pannenkoek)

de bar: overal heb je overzicht.”

• Uitgiftescherm voor het bedienend personeel
•	Bonvolgorde automatisch bepaald dankzij meldingen
bediening en instellingsregels
•	Bonnen sorteren op kleur en samenvoegen op wijk
•	Onderscheid tussen bonnen (bezorgen, afhalen en hier
opeten) dankzij iconen
•	Individuele bonnen of een gehele partie doorschuiven
bij een lagere bezetting

Meer weten?
Scan de QR!
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Personeelsplanner

Personeelsplanner

Voortaan in no time de optimale planning, foutloze urenregistratie en snelle loonadministratie
regelen? Kies voor de booq Personeelsplanner! Dankzij het gebruiksvriendelijke drag- & dropsysteem
plaats je medewerkers eenvoudig op de juiste plekken in het rooster op basis van beschikbaarheid,
competenties, contracturen of budgetten berekend op omzetprognoses, weersverwachting en
aankomende events. Open diensten communiceer je snel via de app met je team. Dankzij inzicht in

Eenvoudig
strategisch
plannen en uren
registreren

de uren en kosten kun je eenvoudig strategisch plannen terwijl je grip houdt op je kosten.

Gemakkelijk
in gebruik

Management in control

Flexibel en efficiënt

Ontspannen team

Tevreden gasten

•	Plan op basis van competenties,

•	Eenvoudig in- en uitklokken via

•	Altijd de juiste service door optimale

Mogelijkheden

loonkosten, contracturen, budgetten,
events en weersverwachting
•	Verschil tussen geplande en
gewerkte uren direct inzichtelijk
• Met één druk klaar voor de verloning
•	Overzichtelijke rapportages en
prestatiemeters
• Beheer en vergelijk al je locaties

bezetting

de app
•	Altijd inzicht in je rooster, saldi
en gewerkte uren via de app

•	Ontspannen medewerkers betekent
hogere gastvrijheid

•	Eenvoudig beschikbaarheid
doorgeven en verlof aanvragen
•	Handige pushnotificaties bij
belangrijke wijzigingen
•	Snel intekenen op open diensten

“Onze medewerkers geven
eenvoudig hun beschikbaarheid
en verlofaanvragen door, en het
inroosteren en accorderen van
de uren gaat veel sneller. Ideaal!”

Key features
•	Met één klik plannen op afdeling, functie, datum en tijd
• Razendsnel goedkeuren van gewerkte uren
• Inzicht in verlof- en TVT-saldi
•	Kassakoppeling voor actueel inzicht in omzet versus
personeelskosten
• Koppelingen met diverse salarispakketten
•	Eenvoudig in- en uitklokken via tijdregistratieklok of app
•	Geautomatiseerd klokmomenten toeschrijven aan de juiste
kostenplaats
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Meer weten?
Scan de QR!

Giftcard
Loyalty

Je eigen cadeaukaart uitgeven aan gasten doe je met booq Giftcard. De giftcard is
speciaal ontwikkeld voor de horeca met als doel meer loyale gasten én een hogere
besteding. Het aanvragen en ontwerpen van de kaart, in de look & feel van jouw zaak, gaat
snel en eenvoudig. Je kunt de giftcard uitgeven als fysieke kaart, maar je gasten kunnen
hem ook eenvoudig online bestellen als e-card. En dankzij de bijpassende verpakking is het

Cadeaukaarten
maken iedereen blij;
koper, ontvanger
& ondernemer

een perfecte uitbreiding van je assortiment én het leukste cadeau voor je gast. Uitgifte en
verzilvering is een fluitje van een cent door de koppeling met de kassa.

Gemakkelijk
in gebruik

Management in control

Ontspannen team

Flexibel en efficiënt

Tevreden gasten

•	Gasten besteden meer bij gebruik

•	Kassakoppeling voor volledige

•	Creatief en leuk cadeau krijgen

Mogelijkheden

van cadeaukaarten

integratie

of geven

•	Het cadeau geven van de giftcard

•	Eenvoudige uitgifte en verzilvering

• Bepaal zelf het gewenste bedrag

zorgt voor nieuwe gasten en meer

•	Lagere werkdruk doordat kaarten

•	“Gratis” bestellen met het saldo

naamsbekendheid

online besteld kunnen worden

•	Inwisselbaar in al je filialen

van de cadeaukaart
•	Geschikt als fysieke kaart of e-card
• Check eenvoudig online het saldo

“Door het idee van een

Key features

gekregen cadeaubon is de

• Eigen branding & design

orderwaarde van mijn gasten

• Starterspakket dat eenvoudig uit te breiden is

veelal hoger. Zo verkoop ik meer!”

•	Ook eenvoudig te bestellen via je eigen website dankzij
een speciale widget
• Persoonlijke service bij ontwerp- en bestelproces
• Staffelprijzen voor meer voordeel
• Integratie met de booq kassa
• Geschikt voor kleine én grote ondernemers

Meer weten?
Scan de QR!
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BI
BI Tooling

Vergeet traditionele eendimensionale rapportages: haal méér uit je data
met booq BI! Deze rapportage- en analysetool zet via gebruiksvriendelijke
dashboards jouw data om naar bruikbare informatie en levert unieke trenden verkoopanalyses op maat. Met de inzichten uit booq BI kun je dus
effectiever schakelen, sneller groeien en meer omzet maken. Kies voor

Stuur je zaak
moeiteloos
naar een hoger
niveau

strategisch voordeel en zet vandaag nog in op de toekomst van je zaak!

Management in control
Mogelijkheden

•	Heldere grafische weergaves maken
data eenvoudig te interpreteren
•	Automatisch inzicht in belangrijkste
Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s)
•	Niet meer wachten tot einde dag of
week, maar direct realtime informatie

“

Dankzij de rapportage- en analysetool
van booq BI zie ik veel sneller de kansen in onze
verkooppatronen, personeelsmanagement en
financiële data. Het betaalde zichzelf snel terug!”

•	Omzetten van meer data naar informatie
levert competitief voordeel
•	Zelf dag-, uur-, faciliteiten- of bedienderapporten samenstellen

Key features
• Als cloudoplossing altijd en overal veilig bereikbaar
•	Naast de standaardmodule Basis ook Plus en Premium
beschikbaar met uitgebreidere visuals en zelf te definiëren
dashboards.
•	Naast de BI-module in booq POS zijn er ook modules voor
dataverdieping van de andere bricks beschikbaar
•	Dashboards op basis van dagresultaten, uren, faciliteiten
en bijvoorbeeld per medewerker
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Meer weten?
Scan de QR!

Beheren
Vanuit de booq Backoffice, de digitale cockpit van booq, beheer je het

Artikelbeheer en omzetgroepen

volledige booq Platform! De backoffice is cloudbased én schaalbaar

Artikelen die je wilt verkopen, maak, wijzig of verwijder je in de backoffice.

waardoor je op elk device en vanuit elke locatie je zaak kunt besturen

Voeg artikelen toe aan een artikelgroep om het overzicht te bewaren in de kassa,

en beheren. Het inrichten van jouw zaak of het bijwerken van artikelen,

QR-bestellen of andere bricks. Ook kun je extra gegevens toevoegen aan een

prijzen, menu’s of promoties is zo gedaan. De centrale backoffice

artikel, zoals type gang, statiegeld en btw. Maak keuzemenu’s aan, bijvoorbeeld

zorgt niet alleen voor extra snelheid maar verkleint ook de kans op

een hamburgermenu bestaande uit een hoofdkeuze, bijgerecht en een drankje.

fouten! Hierdoor zien je gasten altijd het beste aanbod en kun jij je als

Óf voeg optiemenu’s toe aan gerechten, zoals broodkeuze of bakwijze.

ondernemer focussen op de dingen die er écht toe doen.

The future in your hands
In de gebruiksvriendelijke backoffice richt jij alles naar wens in. Je kunt ervoor

“

Cocktails pas je vaak aan je doelgroep aan,
en dat doet wat met de prijs. Een flexibele
beheeromgeving met een goede backoffice
is dan een must. booq is super overzichtelijk.”

kiezen om productiebonnen te groeperen per wijk en deze op verschillende
schermen weer te geven en met verschillende printers af te drukken.
Ook creëer je er een tafelplattegrond die matcht met de indeling van jouw
horecaonderneming. Wil je je klanten graag unieke promoties aanbieden?
In de beheeromgeving maak je maandmenu’s aan of geef je het biertje van
de maand een speciale prijs.

Key features
•	Alle activiteiten beheren vanuit één centrale plek
•	Cloudbased; beheer je kassa en andere bricks op afstand
•	Realtime inzicht in data en processen
•	Werken op multifiliaal-niveau
•	Prijswijzigingen en promoties vooraf inplannen
•	Up-to-date software door automatische updates
•	Toegang tot onder andere booq BI en booq Tutorials
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Payment
booq Payment

Scan to pay! Deze nieuwste innovatie op het gebied van betalen maakt het voor
gasten mogelijk om via de QR-code op de kassabon af te rekenen wanneer zij willen.
Nooit meer wachten op een medewerker dus! Hiermee zetten we één van de grootste
horeca-ergernissen aan de kant. Bovendien scheelt het je team handelingen waardoor

Geef je gasten
de regie over het
betaalmoment

je met minder mensen méér kan doen. De QR-code is oók te scannen op de handheld
om direct online te kunnen afrekenen. Zo is elke handheld een pin!

Gemakkelijk
in gebruik

Management in control

Flexibel en efficiënt

Ontspannen team

Tevreden gasten

•	Minder bezetting nodig

•	QR-code ook te scannen

• Direct online afrekenen

Mogelijkheden

• Hogere doorloopsnelheid
• Besparing op onnodige		
transactiekosten

op de handheld
•	Tijdsbesparing op
betalingshandelingen
•	Minder werkdruk tijdens

•	Geen onnodige wachttijd
• Selfservice op eigen tempo
• Digitaal besteloverzicht
• Gebruiksvriendelijk en fun

piekmomenten

“Onze gasten kunnen op ieder moment

Key features

de QR-code op de bon scannen

•	Integratie met kassa voor inzage vrijgekomen tafels

en afrekenen. Supergastvrij, want zo

en betalingen

hoeven ze nooit meer te wachten.”

• Werkt met je eigen bonprinter
•	Geen spookbestellingen want de QR-code is per order uniek
• Mogelijkheid tot fooi vragen
• Internationale betaalmethodes
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Meer weten?
Scan de QR!

Pinapparaten

Handheld en pinapparaat in één

Alles in één. Bestellen. Afrekenen. Scannen. Maximaliseer je gastbeleving

Één device
in plaats van
twee

met de nieuwe generatie handheld, zo compact als een smartphone.
Dit splinternieuwe device is uniek in de markt: één device in plaats
van twee, waardoor je tot wel 60% kunt besparen op aanschafkosten.
Ontdek deze alleskunner en verbeter je bestel- en betaalproces!

Gemakkelijk
in gebruik

Management in control

Flexibel en efficiënt

Ontspannen team

Tevreden gasten

•	Verbeter het bestel- en betaalproces

•	1 apparaat met alle benodigde

•	Snel afrekenen

Mogelijkheden

•	Laag in aanschafkosten

functionaliteiten

•	Geen onnodige wachttijd

•	Makkelijk te bedienen

“

Ideaal voor het opnemen van bestellingen
en het voldoen van betalingen binnen
aan tafel, op het terras of aan de bar.”

Key features
•	Razendsnel bestellingen registreren door het Android
besturingssysteem en 5,5-inch kleurentouchscreen
• Licht en stijlvol design, ergonomisch ontworpen
•	Altijd verbinding door de ondersteuning van wifi
(én het 4G-netwerk)
•	Krachtige processor en lange batterijduur van 10-12 uur
•	Verwerk moeiteloos en veilig transacties van alle populaire
betaalmogelijkheden
•	Als gasten een bon wensen, kan deze per e-mail worden
toegestuurd
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Pinapparaten

Pinapparaten en randapparatuur

Bij een optimale gastbeleving en service hoort ook het efficiënt afhandelen van de rekening.
Een goed pinapparaat heeft veel voordelen: sneller betalingen verwerken, méér gasten in
dezelfde tijd helpen, per transactie minder kosten plús meer gasttevredenheid door snel
contactloos betalen of flexibele selfservice-opties. Of je nu graag met je gast aan tafel wilt
kunnen afrekenen of zoekt naar een geïntegreerde betaalterminal voor op de bar: wij helpen je
bij het maken van de juiste keuze in essentiële randapparatuur. We leveren naast pinautomaten
bijvoorbeeld ook diverse bonprinters geschikt voor counters en keukenomgevingen, net als
gebruiksvriendelijke bevestigingssystemen: kabelmanagement is nooit meer een issue.

Mobiele en vaste betaaloplossingen

Essentiële randapparatuur

• Stand-alone en geïntegreerd

• Bonprinters, inclusief thermische printers

• Standaard contactloos betalen

• Gastenoproepsystemen (‘buzzers’)

• Transacties altijd snel verwerkt

•	Bevestigingssystemen voor extra gebruiksgemak

•	Verkleint wachttijden en vergroot gasttevredenheid
•	Wetcovers voor extra stootvastheid en

en flexibiliteit
• Oplossingen voor kabelmanagement

waterbestendigheid

• Hoog afwerkingsniveau
• Duurzaam en ergonomisch

“

Onze mobiele pinapparaten zijn zowel
op het terras als binnen onmisbaar.
Snel en efficiënt de betaling afronden
draagt meer bij aan je gastvrijheid
en gasttevredenheid dan je denkt.”
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Koppelingen
De connectiviteit van booq is uniek: booq is overal, op
elke plek. In je zaak, op het terras, bij je doelgroep thuis.
Jíj bepaalt zelf tenslotte wat je hoe, waar en wanneer nodig
hebt om de perfecte workflow in te richten. Daarom koppelen
we óók met jouw favoriete externe partijen. Talloze integraties
zijn standaard mogelijk. Zo kun je gewoon doorwerken met
je vaste salaris-, ERP- of receptuurpakket en booq je nog
meer winst.

Een greep uit onze koppelingen
• Financiële interfaces

• Tapautomatisering

• Betaalsystemen

• ERP-pakketten

• Boekhoudpakketten

• PMS-software

• Kasadministratie

• Bestelplatformen

• Salarisadministratie

• BI-tooling

API’s

Talloze
integraties
zijn standaard
mogelijk

Binnen jouw onderneming zijn er een groot aantal processen. Een belangrijk
gedeelte hiervan kun je met het booq Platform digitaliseren, maar niet
alles. Dit is een bewuste keuze omdat we willen excelleren in de oplossingen
die we bieden. Daarnaast wil je de vrijheid om voor bepaalde delen van het
booq Platform alternatieve oplossingen in te zetten.
Om volledige automatisering van je processen en vrijheid van keuze te
ondersteunen, hebben we het booq Platform ontworpen als een open
systeem. Kenmerk hiervan is dat we middels API’s functionaliteiten aan
andere applicaties ter beschikking kunnen stellen en gebruik kunnen
maken van functionaliteiten van andere applicaties. De booq API’s zijn
ontwikkeld volgens relevante industrie-standaarden voor uitwisseling van
data en maken gebruik van de laatste stand der techniek voor beveiliging.

“

Ik werkte al met Exact Online, maar
moest voorheen alles via Excel over
gaan zetten. booq koppelt rechtstreeks
wat me enorm veel tijd scheelt. Nu wordt
alle verkoop gewoon automatisch in mijn
boekhouding gezet.”
Meer weten?
Scan de QR!
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Dit zeggen klanten over ons
Met Eijsink als partner werken we aan

“

Onze restaurantfunctie groeit.

de toekomst van bestellen en betalen in

“

Daardoor kunnen we de borrelgasten

ons park. We geloven in de kracht van

niet altijd voldoende aandacht geven.

totaalplatform booq, die haar waarde

QR-bestellen biedt uitkomst: is de

voor ons, onze medewerkers en gasten

bediening druk, dan kun je gewoon

bewezen heeft.”

vast zelf bestellen. Dit geeft rust.”

Efteling

De Koning van Denemarken

Online bestellen heeft écht een boost

“

Eenvoudig bestellen, betalen, bezorgen

gekregen, 40% van de omzet in de

“

of afhalen dankzij de bestelzuil, QR-code

horeca komt vanuit de bestelsites.

of bestelsite. Door met booq processen te

We promoten het bestellen van eten

integreren en digitaliseren, verbeteren we

via pushberichten; eten kan worden

gastbeleving tijdens het verblijf!”

afgehaald of bezorgd bij je tent of

Albron - Center Parcs

accommodatie.”

Kampeerdorp de Zandstuve

“
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Omdat het kassasysteem super-

Binnen 1 dag hebben we de

eenvoudig te bedienen is, kunnen

“

bezorgmodule aan de bestelsite kunnen

al onze vrijwilligers bestellingen vlot

toevoegen. De klanten zijn er hartstikke

afhandelen. Daarbij kunnen we in de

blij mee, wij boren hiermee een nieuwe

backoffice snel prijzen wijzigen

doelgroep aan en dat betekent dat we

of weekacties toevoegen.”

extra omzet genereren.”

SV Bon Boys

De Frietboetiek

Papierloos werken met

“

Dankzij de bestelzuil kunnen

touchschermen maakt het een

“

to go gasten bestellen, betalen

stuk duidelijker voor onze chefs.

en binnen 10 minuten hun pizza

De samenwerking tussen de bediening

of pasta meenemen; het werkt

en de keuken verloopt nu nog beter

superefficiënt. En omdat

dan voorheen.”

de bestelzuil voor zich wijst,

Delta Hotel

is er minder personeel nodig.”

Pavarotti

Het tabletkassasysteem is flexibel,

“

Eten op hun kamer of in het

betrouwbaar, stabiel en klein qua

“

restaurant, cliënten hebben de

formaat - de ruimte op onze bar is

vrije keuze. Bestellingen worden

immers beperkt. Met booq kijk ik vol

via handhelds door voedings

vertrouwen uit naar een volgende

assistenten opgenomen en direct

voorstelling.”

verzonden naar de keuken. Hierdoor

Nationaal Opera en Ballet

brengen we het bestelmoment
dichterbij het eetmoment, met als

“

booq is heel flexibel, we kunnen altijd

resultaat beter etende cliënten,
efficiency en minder waste.”

Sensire

inspelen op de wensen van de gasten.
En waar ik ook ben, ik heb altijd inzicht
in de resultaten.”

Oranjerie ‘t Vogelhuis

Welk type onderneming heb jij?
booq is hét platform voor de moderne ondernemer.
Onze bricks worden gebruikt door talloze ondernemers met
bedrijven in allerlei soorten en maten: klein, midden of groot.
Iedereen is welkom: van het eetcafé op de hoek tot grotere
franchiseketens, vakantiepark tot sportkantine, attractiepark
tot ziekenhuis, poppodium tot brouwerij, hogeschool tot
cafetaria. En groeit jouw bedrijf, dan groeit booq met je mee.
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ONZE SERVICE JOUW VOORDELEN

Persoonlijk contact en 24/7 bereikbaarheid
Boeken, bestellen, betalen, bereiden, bedienen, bemensen, binden, besturen en beheren: dat regelen wij van A tot Z. Eijsink is
dé verbindende schakel tussen jou als ondernemer, je gasten en je leveranciers. Zo maken we ondernemen mooier, winstgevender
en eenvoudiger. Service staat hierbij centraal. Door te luisteren naar de branche en vanuit de praktijk te ontwikkelen, kunnen we onze
dienstverlening en oplossingen constant optimaliseren. Daarom ontwikkelen we ook bijna al onze software zelf en vind je Eijsinkvestigingen door het hele land, zodat we altijd dichtbij zijn. Zo houden we ons aanbod futureproof en jouw mogelijkheden eindeloos.
Daarom Eijsink

Advies, installatie & implementatie

Doorlopende service: jíj bepaalt

• 	Branchespecialisten in horeca, fastservice,

• Inventarisatie unieke klantsituatie

• Non-stop innovatie en kennisdeling

• Vrijblijvend offreren op maat

•	Garantie Service Abonnement: zekerheid

catering, leisure, sport en zorg
•	Procesoptimalisatie van de hele klantreis

• Uitleveringen snel gerealiseerd

• Inhouse softwareontwikkeling

•	Elke regio eigen consultants en service-

•	Altijd dichtbij dankzij regionale vestigingen
•	Vaste contactpersonen en projectmanagers
•	Zowel online als offline snel bereikbaar
•	Ruim 35 jaar praktijkervaring en innovatiekracht
•	Service en klanttevredenheid voorop
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monteurs voor snellere service!
•	Live begeleiding op de vloer bij grote
opleveringen mogelijk
•	Diverse mogelijkheden voor (online)
demo’s, workshops en trainingen

voor een vast maandbedrag
•	Time & Materials: betaal enkel voor benodigde
tijd en materialen
•	Eigen servicedesk met specialisten bereikbaar
van 8-20 uur, óók op zaterdag en zondag
•	24/7 bereikbaar voor spoed. Geen
antwoordapparaat, maar live support!

GEDREVEN DOOR KERNWAARDEN
Ons team is het hart van Eijsink, de brandstof in de motor. We zetten graag met elkaar
de schouders onder een nieuwe uitdaging. Eijsinks interne familiecultuur trekt mensen
aan die gedreven worden door onze vier kernwaarden:

AMBITIEUS

ZEKERHEID

PERSOONLIJK

MOUWEN
OPSTROPEN

“Onze missie? Als ambitieus partner optimaliseren
en faciliteren wij bedrijfsprocessen met zinvolle
oplossingen en persoonlijke aandacht.”

“Het belangrijkste voor ons is de heldere communicatie
en het ontzorgen. Eijsink denkt actief mee, loopt voorop
in nieuwe ontwikkelingen en staat áltijd voor ons klaar.
Dat geeft rust.”
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BEZOEK

OOSTERWOLDE

AMSTERDAM

ONZE SHOWROOMS

HENGELO
DEN HAAG

7 redenen waarom
dat het verschil maakt

BREDA

1. Kijken, voelen, ervaren
Onze oplossingen staan opgesteld alsof je
echt een restaurant of hotel binnenloopt.
Ervaar en test zelf de voordelen!

5. Out of the box denken
Onze specialisten zijn creatief en

2. One-stop-shop

komen met ideeën die je verrassen met

Na je bezoek aan onze showroom ben je in

behulp van inhouse ontwikkelde software.

één keer klaar. Naast de kassa of bestelzuil
leveren wij namelijk ook randapparatuur als

6. Leer ons echt kennen

pinapparaten en bevestigingssystemen.

De beste oplossingen én ongekende
service. Kom zelf kijken hoe we opereren,

3. Persoonlijk advies en begeleiding

dan voel je het verschil.

Vanaf het eerste contactmoment kun je
bij je eigen contactpersoon terecht voor

7. Altijd dichtbij

vrijblijvend en eerlijk advies.

Je vindt onze showrooms in Hengelo,
Oosterwolde, Den Haag en Amsterdam,

4. Inspiratielabs

maar óók in Inspirium Breda en Inspirium

Ervaar hoe automatisering helpt je gast

Amsterdam. Welkom!

én omzet éxtra centraal te stellen, én
bekijk sneak previews van de nieuwste
ontwikkelingen!

eijsink.nl
0880 55 66 77

Boek alvast je bezoek!

