HOSPITALITY SYSTEMS

POS
TAFELSERVICE
INDEX POINT OF SALE, MEER
DAN ALLEEN EEN KASSA.

Waarom?

Index kassa’s voor de horeca

☙☙ Vlotte service aan tafel
Gasten eisen snelle bediening.
Kassa’s van Index werken vlot en
feilloos. De bediening is intuïtief
eenvoudig, de trainingstijd voor uw
medewerkers kort.

De veeleisende gast van tegenwoordig verwacht kwaliteit op alle
fronten in uw horeca onderneming. Restaurant, café, catering of
koffiesalon, uw gast wil vlot, foutloos, ongemerkt en met een glimlach
worden bediend. Klagen over service doen gasten met de voeten.
Een ontevreden gast komt niet terug, erger, hij of zij maakt negatieve
reclame voor uw onderneming.

☙☙ Grip op uw kosten
Kosten, uren, omzet, alles komt in
overzichtelijke rapporten, windowsgebaseerd, bij u binnen.

De sleutel tot het leveren van uitmuntende service ligt in de
keuze voor kwalitatief hoogstaande point-of-sale software. Index
kassasystemen van Aloha leveren deze sleutel tot succes. Een Index
kassa is intuïtief te bedienen, flexibel, innovatief en zeer betrouwbaar.
Of u nu één of meerdere zaken hebt, met een Index kassa kunt u zich
concentreren op wat werkelijk belangrijk is: service bieden aan uw
gasten, kosten beheersen en omzet genereren.

☙☙ Naar wens ingericht
Het scherm van een Index kassa is
efficiënt en overzichtelijk. Bovendien
is het volledig naar wens vorm te
geven, met illustraties op maat.
☙☙ Uitgebreid en flexibel
Een Index kassa is standaard
zeer uitgebreid. Zo kunt u
voedingswaarde per ingrediënt en
recept invoeren. Ook inloggen met
duimafdruk is geen probleem.
☙☙ Prestatiemeting
Organiseer eenvoudig competities
onder medewerkers met de
standaard prestatiemeting.
☙☙ Automatische
consolidatie
Een Index kassa levert automatisch
fiscaal betrouwbare gegevens met
EDP audit van Ernst&Young.

Zeer uitgebreide standaardversie
Met een Index kassa van Aloha haalt u standaard zeer uitgebreide en krachtige
point-of-sale software in huis. De systemen zijn koppelbaar met alle mogelijke
betaalwijzen, PIN, creditcard, contant en pin.
De schermen zijn helder en overzichtelijk, menu’s eenvoudig samen te stellen en
de bediening wordt zo gestuurd dat het onmogelijk is iets te vergeten. Bovendien
kunt u per onderdeel extra instructies voor de keuken toevoegen.
De kassasystemen gaan uit van service en gemak voor uw gasten, het splitsen of
samenvoegen van rekeningen is in een handomdraai gedaan. Aanbiedingen kunt u
automatisch laten verschijnen, per dag, week of uur waarop u deze promotie wilt
uitvoeren.
Medewerkers biometrisch laten inloggen, met duimafdruk, behoort tot de
mogelijkheden. Deze optie biedt u extra betrouwbaarheid.
Een Index kassa geeft u helder inzicht in uw onderneming. Er zijn standaard
vele rapportages beschikbaar, waarmee u de prestatie van uw onderneming
kunt evalueren. Bijvoorbeeld totale omzet, omzet per uur of per medewerker,
personeelskosten etc. Bovendien beschikt u over fiscaal betrouwbare gegevens,
geleverd met EDP audit van Ernst&Young.
Index kassasystemen brengen rust in uw zaak en geven u meer tijd voor uw
gasten!

Extra opties en koppelingen
Index Hospitality Systems heeft verstand van horeca en automatiseren.
Wij beschikken over een groot aantal zeer innovatieve en betrouwbare
standaardoplossingen voor automatisering van keukens, tafelmanagement, inkoop,
planning etc.Voor kassa’s bieden wij bijvoorbeeld de volgende uitbreidingen:
☙☙ Innovatieve handhelds. Met TIM tovert u een iPod Touch om tot een krachtige
horeca-handheld. Innovatief, ergonomisch en betaalbaar.
☙☙ Centraal management van uw database. Een centrale database voor de kassa’s
van uw restaurant, hotel, catering of koffiesalons bespaart u dagen tijd. U hoeft
alles immers maar eenmalig in te voeren, ook wijzigingen geeft u centraal voor
alle systemen tegelijk in.
☙☙ Index Online Rapportage geeft u continu de laatste informatie.Via internet,
dus waar ook ter wereld u bent. Deze module bevat een ingenieus Alerts
systeem. Alerts zijn waarschuwingen die u op de hoogte stellen van vooraf
ingestelde afwijkingen.
☙☙ Index Cards. Met eigen CadeauCards of Cards voor vaste gasten haalt u
nieuwe gasten binnen en zorgt u ervoor dat de bestaande graag terugkomen.
Marketing die doorgaat voorbij de deur van uw zaak.

HOSPITALITY SYSTEMS

Voor meer informatie over Tafelservice POS of andere producten van Index Hospitality
Systems kunt u contact opnemen met één van onze consultants. Telefoon 073 - 657 90 51,
info@indexsystems.nl.
Bezoek ook onze website op www.indexsystems.nl

