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Kassasysteem voor retail-, Foodretail en minimarkten            

incl.  Online beheer met HiOffice.nl 

 

Importeer artikelen, voorgedefinieerde artikel symbolen of via download via 

internet: Bij de aanschaf van het kassa-systeem krijgt u een 2 uur instructie bij ITE data 

automatisering. Als onderdeel van de basis 1 mnd 24/7 SLA richten wij uw administratie in 
met enkele van uw artikelen. Dan is uw kassa klaar om ingezet te worden. U zet zelf uw 

personeel in shifts met in- en uitlogcode om de werkuren bij te houden. Eventueel rechten 
toekennen aan uw medewerkers. In onderstaande info ziet u de diverse standaard functies 

en opties. Wij geven u graag een demonstratie, bel voor een afspraak.  

Huurprijs App voor 1e kassa €37,50 p/mnd, voor 2 kassa’s €62,-. Volgende €26,- p/mnd 

excl. BTW. We hebben enkele hardware configuraties klaar liggen met interessante opties. 

 

 *Minimarkten, *Bakkers, *Groente- en speciaalzaken . 
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HioStock 

HioStock is een App voor inventarisatie en bestellen vanuit de winkel of magazijn.                  

Android App geïntegreerd met de kassa database en geïnstalleerd op een Handheld. 
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Allergenen registratie 

Controleer de allergenen die een product kan bevatten vanuit het verkoopscherm om 

uw klanten te informeren op het moment van verkoop.       
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Specifieke functies: Winkelbeheer: Per vestiging (Shop by Shop) of centraalbeheer 

met gecentraliseerde inkoop, artikel en promotie beheer. Inventarisatie en voorraad-
beheer per winkel, diverse (o.a. audit) rapportages (geen fin administratie).             

Speciale optie: Backoffice met HiOffice.online, enkele kenmerken: 

 -Advanced Purchasing & Warehouse management 

 -Stock management from a central 

 -Graph Summary 

 -Purchase assistants 

 -Orders for each warehouse from the central 

 -Warehouses creation and Warehouse transfer 

 -Internal consumptions and Wastes from HioPOS and HiOffice 

 -Inventories creation with HioStock 

 -Sales process and periodic Billing 

 -Treasury: Collections and Payments 

Speciale optie QR-BestelPortal en bezorgen 

De bestelPortal kost een vast bedrag p/mnd (geen commissies), zie www.App4Food.nl   

 

       Speciale optie zelfbediening 

       Diverse mogelijkheden kiosken: T-Quiosk-1 en 20,  

           SelfQuiosk weegschaal (L of R) afb.rechts. 

   Prijzen zijn incl. POS software en Pinautomaat.   

          Zie T-Quiosk.nl Leverbaar in 21,5” en 32”. 
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HioPOS retail V8.39 is een all-service huur oplossing incl. App updates en 

Clouddata. HiOffice.online is idem op huurbasis per mnd 

in 3 versies: Lite, Premium en een Analitics version. 

HiOffice Lite voor b.v. een grote vestiging of groothandel.  

Voor een prijsopgave en advies bel. svp 023-5373350 / 

06-55305748.   

Met vriendelijke groeten,                                                                            

Frank Ruigrok                          

                ITE data automatisering 

                www.App4Kassa.nl (Ambachten)                                            T-Quiosk-1 21.5” 

                Vestigingen in Velserbroek en Laren NH 

 

 

 

                                                                                                    

                                                                                                        

 

 

 

                                                                                                          Counter versie.     
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