Onze booq

Specials!

Alles in de cloud. Van geldstromen, personeelsplanning,
reserveringen en bar- en keukenmanagement tot webshop en bestellingen. booq is het slimme businessplatform dat overal en altijd bereikbaar is.
Onmisbaar voor de moderne ondernemer, die constant
en realtime een vinger aan de pols wil hebben en flexibel in wil spelen op actuele situaties om zo het optimale
rendement te realiseren. Oneindig uit te breiden en te
koppelen blijft het een gebruiksvriendelijk en betrouwbaar systeem, dat direct voordeel oplevert.
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booq online
Wijzigingen in de kassa? Automatisch ook online!
Kies je voor een webshop met kassa koppeling,
dan zijn zowel je offline als je online verkopen
realtime inzichtelijk. Verander je een prijs in de
kassa, dan wordt dat automatisch op alle fronten
doorgevoerd.
Geen dubbel werk of fouten meer! Uiteraard kun
je daarnaast onbeperkt producten plaatsen, is
er een handig voorraad systeem en zijn koppelingen met je favorieten partijen mogelijk, zoals
iDeal, PostNL en Google Shopping!

booq POS
inclusief backoffice
Dit is de ideale kassa voor de moderne ondernemer: mobiel, flexibel,
eenvoudig in gebruik en met slechts enkele tikken wordt elke handeling
uitgevoerd. Bovendien draait de software in de cloud.
Zo kun je altijd en overal bij je (realtime bijgewerkte) verkoopdata.
Jij weet het beste welk afrekensysteem jouw zaak nodig heeft en booq
past zich daar gewoon op aan. Het is een intuïtief systeem dat organisch
in je bedrijfsvoering past. Inclusief uitgebreide, inzichtelijke
managementrapportages. Just booq!

Verhoog je klantenservice met een bestelzuil
Vanaf

€ 45,00
per m
aand

Verhoog je
klantenservice met
een bestelzuil
Met een bestelzuil in je zaak verkoop je nooit
meer “nee”. Het is de manier om het bestelproces voor je klanten te vereenvoudigen en te versnellen. Is de rij bij de kassa te lang, dan stap je
er gewoon uit en bestel je bij de bestelzuil. Wil
je snel zien of iets op voorraad is? Check het in
de bestelzuil en laat het thuis bezorgen.
booq online is de basis van jouw gepersonaliseerde bestelwebsite, die we op maat voor
je kunnen maken. Met een paar klikken op de
site of tikken op de zuil ben je bij het gewenste
product. Is je kassa gekoppeld aan je webshop
en pas je hierin prijzen aan, dan wijzigen deze
automatisch mee op de bestelzuil.
Met sfeerbeelden en animaties creëren we in
de bestelbeleving de look & feel van jouw
onderneming.

