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www.bezorgsupport.nltwitter.com/bezorgsupport facebook.com/bezorgsupport

Bezorgsupport neemt ondernemers de zorg voor vaste telefonie, kassa systemen 

en systeembeheer uit handen. Wilt u dat ook? Neem dan contact met ons op en 

maak kennis met onze snelle, vakkundige service.

Voor iedere retail- en horeca-ondernemer die 

een kassa nodig heeft, is HioPOS Plus een 

uitkomst. Dit all-in-one kassasysteem is in 

een kwartier gebruiksklaar, het is effi ciënt, 

gebruiksvriendelijk en gemakkelijk naar 

behoefte uit te breiden. En, niet onbelangrijk, 

de HioPOS Plus kost slechts een fractie van 

het bedrag dat u aan een willekeurig ander 

kassasysteem kwijt bent. Bovendien bespaart 

u nog eens extra omdat een servicecontract 

niet nodig is: de HioPOS Plus werkt altijd en 

overal en behoeft geen technisch onderhoud.

Voor retail én horeca

De HioPOS Plus is in 15 minuten bedrijfsklaar. 

Hij heeft een beweegbaar touchscreen van 

15 inch, een klantendisplay en een geïnte-

greerde bonprinter. De HioPOS Plus is boven-

dien voorzien van Windows, hij is waterdicht 

en door zijn koelsysteem zonder ventilator is 

hij muisstil.

De HioPOS Plus is uit te breiden met pin-

apparatuur, een barcodelezer, een kassalade, 

een weegschaal en een touch screen hand-

held om bestellingen aan te nemen. Deze 

apparaten zijn draadloos verbonden met het 

‘moederstation’. 

Handzaam kassasysteem voor retail 
en horeca: HioPOS Plus
Gebruiksgemak voor slechts € 1.599,–*

Overzicht op alle fronten

Met de HioPOS Plus zet u verkopen in de 

wacht, kunt u verschillende prijzen hanteren, 

bijvoorbeeld voor de bar en het terras. De 

dagafsluiting is een fl uitje van een cent en 

met evenveel gemak ziet u week-, maand- 

en jaaromzet, af te dragen btw, beperkt voor-

raadbeheer en tijdstippen waarop de omzet 

het hoogst is. 

Voor alle toepassingen kunt u het beste kijken 

op de website hiopos.nu. Daar kunt u ook uw 

bestelling plaatsen. Wilt u meer informatie? 

Bel dan met Bezorgsupport: 088-7777 900.

SYSTEEMBEHEER  |  TELEFONIE  |  RETAIL KASSA  |  HORECA KASSA

* excl. btw

De voordelen 
van HioPOS Plus

• Compact, compleet en 
gemakkelijke installatie

• Waterdicht en dus 
geschikt voor een 
productieomgeving

• Mogelijkheid voor 
verschillende tarieven 
en kortingen

• Mogelijkheid van 
verkoop in de wacht 

• Rechtstreekse 
verbinding met CCV-
pinapparaat en andere 
accessoires

• Genereert verkoop- en 
artikelrapportages, ook 
gemiddelde bonscores

• Duidelijke helpfunctie
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Welkomscherm: De verkoper kan (evt. met wachtwoord) 
inloggen en inklokken. 

Configuratiescherm: Diverse wijzigingen kunnen vanuit dit 
scherm toegevoegd/gewijzigd worden. 

Verkoopscherm: Bestellingen kunnen per categorie worden 
opgenomen, zoals hier Coca-Cola, Ice Tea en Orangina. 

Statistiek: Diverse statistieken kunnen opgevraagd worden 
over verschillende periodes. 

Splitsen van de rekening: Een tweetal opties worden 
aangeboden.

<

Kassa gegevens: Zoals kas in/kas uit, eindedagsrapport.

<


