Het meest voordelige & complete
kassasysteem voor uw Restaurant,
Bar, Eetcafé & Cafetaria.
EasyKassa verkoopt uitsluitend A-merk producten. Wij houden volledig rekening
met uw specifieke eisen en wensen en specifieke toepassingen waardoor
iedereen direct probleemloos aan de slag kan. Doordat de managementinformatie
en instellingen afgeschermd kunnen worden is de kassacomputer fraudebestendig
en veilig. Per medewerker zijn verschillende rechten toe te kennen welke snel en
flexibel aan te passen zijn. EasyKassa software is mede dankzij de gratis
geïntegreerde administratie- module volledig en zeer gunstig geprijsd. Met onze
partners investeren we in de beste oplossingen en producten. Samen weten we
meer en kunnen we de beste service bieden, nu en in de toekomst.

Voor de levering, installatie en uitgebreide instructie worden geen extra kosten in rekening gebracht.
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

EasyKassa PanelPC 15” Touch Screen

EasyKassa AerPosPC 15” Touch Screen

Geldlade, Bonprinter, Installatie & Training.

Geldlade, Bonprinter, Installatie & Training.

Prijs: € 2899,- excl. BTW

Prijs: € 3199,- excl. BTW

Kassa Softwarelicentie € 32,- per maand

Kassa Softwarelicentie € 32,- per maand

Inclusief On-site Service & Helpdesk Support!

Inclusief On-site Service & Helpdesk Support!

HUURKOOP hardware PC, Geldlade & Bonprinter
Prijs: € 112,- looptijd 36 maanden totaal: € 144,- p.m.
Prijs: € 148,- looptijd 24 maanden totaal: € 180,- p.m.
Prijs: € 266,- looptijd 12 maanden totaal: € 298,- p.m.
Tafelbediening - Bar & Eetcafé
Afhaal & Bezorgen Cafetaria
Login functie met urenregistratie
Menukaart, in diverse kleuren
producten eenvoudig aanmaken,
wijzigen en /of verwijderen.

HUURKOOP hardware PC, Geldlade & Bonprinter
Prijs: € 122,- looptijd 36 maanden totaal: € 154,- p.m.
Prijs: € 166,- looptijd 24 maanden totaal: € 198,- p.m.
Prijs: € 294,- looptijd 12 maanden totaal: € 326,- p.m.

Betaling specificeren: contant, pin,
creditcard, tegoedbon, factureren.
Overboeken van tafel naar bar
Controle: Bestellingen, rekeningen,
toegangsniveaus, Voorraad
Vaste klanten beheer/pofboek

Tafelreservering, opmerkingen
Rekeningen splitsen. Kasopmaak
Factuur module naar A4 en PDF
Tijdregistratie "All You Can Eat"
Periodieke X & Z rapportage
exporteren naar PDF en/of Excel.

EasyKassa Netwerk Keukenprinter

€ 349,- excl. BTW
Liever huurkoop?
Prijs: € 32,- per maand, bij een looptijd van 12 maanden.
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

