
Pr i js l i js t  software modules  

 

ShopPlus-POS Professional 

1 stand-alone winkel (geen verbinding met een hoofdkantoor) 
met slechts 1 kassa per winkel (geen netwerk in de winkel)  700 euro 

� Optie variaties (bijvoorbeeld maten en kleuren)   150 euro 

� Optie offertes, bestellingen, herstellingen, consignaties, ...  150 euro 

� Optie klantenkaarten       150 euro 

� Optie geschenkenlijsten       150 euro 
 

ShopPlus-POS Server 

1 stand-alone winkel (geen verbinding met een hoofdkantoor) 
meerdere kassa’s verbonden via een netwerk - server   700 euro 

Per bijkomende kassa of pc       250 euro 

� Optie variaties (bijvoorbeeld maten en kleuren)   150 euro 

� Optie offertes, bestellingen, herstellingen, consignaties, ...  150 euro 

� Optie klantenkaarten       150 euro 

� Optie geschenkenlijsten       150 euro 

 
ShopPlus-POS Enterprise 

Voor het hoofdkantoor 

Meerdere winkels -verbinding met een hoofdkantoor - 
prijs voor hoofdkantoor (2 pc’s inbegrepen)    2.500 euro 

Per bijkomende pc        250 euro 

� Optie variaties (bijvoorbeeld maten en kleuren)   150 euro 

� Optie offertes, bestellingen, herstellingen, consignaties, ...  150 euro 

� Optie klantenkaarten       150 euro 

� Optie geschenkenlijsten       150 euro 

Voor de winkels 

Indien er in de winkels slechts 1 kassa nodig is, dan is per   voor prijs ... 
winkel een ShopPlus-POS Professional vereist    zie hierboven 

Indien er in de winkels meerdere kassa’s zijn,  
(verbonden in een netwerk) dan is per winkel een    voor prijs ... 
ShopPlus-POS Server vereist      zie hierboven 

 
 Uw ShopPlus-POS dealer : 

Eenvoudige, complete kassasoftware 
voor alle branches van de detailhandel 



Naast de klassieke registratie van de verkoop, al of 
niet met gebruik van barcode, bevat ShopPlus-POS 
tal van functies die u toelaten uw 
winkeladministratie snel en efficiënt af te 
handelen. Dat bespaart u kostbare tijd. Tijd die u kan 
gebruiken om de klant optimaal te bedienen en de 
verkoop tot een goed einde te brengen. 

 
Met ShopPlus-POS gebeuren de transacties op die 
plaats waar ze het best gebeuren.  
Handelingen zoals het aanmaken van facturen, de 
registratie van bestellingen, reservaties door klanten 
en het verwittigen van deze klanten dat de 
producten kunnen afgehaald worden, gebeuren dus 
in de winkel zelf en niet langer in het hoofdkantoor. 

 
ShopPlus-POS wordt vandaag gebruikt in verschillende 
handelssectoren zoals voeding, textiel, hifi, speelgoed,.... 
 
ShopPlus-POS bestaat in een stand-alone versie, een 
netwerkversie en een versie voor meerdere filialen die 
in verbinding staan met het hoofdkantoor. 

Meer informatie, de 
volledige 

documentatie 
en een testversie van 
ShopPlus-POS kan je 
downloaden op onze 

websites 
 

voor België 
www.shopplus.be 
info@shopplus.be  

 
voor Nederland 

www.shopplus.nl 
info@shopplus.nl 

� draait op Windows 2000 en Windows XP  
� minimum configuratie: Pentium met 256MB geheugen 
� optionele hardware 

• barcodescanner 

• touchscreen of via toetsenbord (muisloos) 

• max. 9 geldlades per kassasysteem (per verkoper) 

• klantendisplay 

• verkopersidentificatie via magnetische badge of 
magnetische polsband 

• klantendisplay 

• kassabonprinter, barcodeprinter, plastic klantenkaart- 
printer, A4-facturenprinter 

� mogelijke configuratie 

• één winkel met één kassa PC 

• één winkel met meerdere kassa PC’s 

• meerdere winkels met elk één kassa PC 

• meerdere winkels met elk meerdere kassa PC’s 
� verbinding van de filialen met het hoofdkantoor via het 

Internet 

Technische in format ie  

ShopPlus-POS, veel meer ... 
dan een alledaags kassasoftwarepakket !  Samenvat t ing 

Artikels 
� onbeperkt aantal artikels 
� onderverdeling in categorieën en 

subcategorieën 
� onderverdeling in seizoenen 
� meerdere variaties (maten, kleuren, 

afmetingen en jaargangen,...) 
� beheer serie- en batchnummers 
� prijzen in Euro en vreemde valuta 
� prijsberekening, kortingen, solden  
� statiegeld, recupel, gekoppelde 

artikels, ... 
� mogelijkheid van cadeaubonnen, 

tegoedbonnen,... 
 

Klanten 
� onbeperkt aantal klanten 
� onderverdeling in categorieën 
� klantenkaarten 
� offertes, nadien omzetbaar naar 

bestelling, verkopen, ... 
 

Leveranciers 
� onbeperkt aantal leveranciers 
� onderverdeling in categorieën 
� vastleggen prijsafspraken 
� bestellijsten per leverancier 
 

Voorraadbeheer 
� registratie van de verkoop aan 

klanten en terugname van klanten 
� registratie van de leveringen en  van 

de retour naar leveranciers 
� registratie van transfers tussen de 

verschillende filialen 
� registratie van de beginvoorraad 
� raadplegen van de eigen voorraad 

en de voorraad van andere filialen 
� inventarislijsten 
� registratie van het eigen verbruik 
� gebruik van draagbare barcode- 

scanners 
 
 
 
 

Diverse 
� Reservatie en bestellingen van de 

artikels door klanten 
� opstellen planning herstellingen   
� consignatie van artikels 
� verbinding met diverse 

boekhoudpakketten 
 

Barcodes 
� afdrukken eigen barcodes op 

etiketten 
� herkenning van eigen barcodes en 

barcodes van de leverancier 
 

Winkeladministratie 
� onbeperkt aantal betaalwijzen 
� registratie van de aanwezigheid van 

het personeel 
� berekening commissielonen 
� mogelijkheid tot beveiliging van alle 

functies van het kassapakket 
 

Lijsten 
� overzichten en detaillijsten van 

artikels, klanten en leveranciers 
� uitgebreide rapportering over de 

verkopen: 

• welke producten verkopen goed? 

• wie zijn mijn beste klanten? 

• welke klant heeft er afgelopen 
jaar niet gekocht? 

• hoeveel verkoop ik nog na 17u00 
’s avonds? 

• wat zijn mijn beste dagen van de 
week/maand/jaar? 

� alle documenten en lijsten kunnen 
eenvoudig door uzelf aan uw 
huisstijl worden aangepast 

 

Excel, Word 
� import en export van alle artikel-, 

klant-, en leveranciergegevens van 
en naar Excel  

� alle gegevens zijn bruikbaar in Excel 
(grafieken) en in Word (mailings) 
 



Rapporter ing 

Tientallen documenten mogelijk 
� facturen 

• meerdere verkopen groeperen op 1 factuur 

• periodieke facturatie, bijvoorbeeld 1 maal per maand 

• meerdere layouts mogelijk die zelf instelbaar zijn 
 

� barcodes 

• meerdere layouts mogelijk, die zelf instelbaar zijn 

• op A4-printer of op specifieke barcodeprinter 
 
� andere documenten (niet limitatief) 

• leveringsbon 

• creditnota 

• begeleidende brief voor interfiliaal transfers 

• brief naar de klant voor ophalen van de bestelling 
 

Ingebouwde rapportgenerator 
ShopPlus-POS wordt geleverd met een ingebouwde 
rapportgenerator zodat u de bestaande rapporten kan 
aanpassen naar wens en ook zelf nieuwe rapporten kan 
aanmaken. 

Wij kozen voor meer 
professionaliteit in de 

winkelwerking.  
Daarnaast zochten we 

ook naar een middel om 
het werk van de 
boekhouder te 

vergemakkelijken. 
ShopPlus-POS heeft het 

allemaal. 
 

Jan Vermeiren  
Oxfam Wereldwinkel 

Wuustwezel 
 
 

Boekhoudkundig  biedt 
ShopPlus-POS een 

enorm voordeel, omdat 
er meer en correctere 
overzichten gevormd 

worden.  Ook de klant is 
erbij gebaat, want hij 
krijgt een duidelijk 

kassaticket mee naar 
huis. 

 
Dieter Vanden Abeele 
Oxfam Wereldwinkel 

Eén van de modules uit het pakket is de module Artikelbeheer.  
Met deze module kan u produkten beschrijven, prijzen uitrekenen, voorraad 
opvolgen, bestellijsten opstellen, ... 
 

Onderverdeling van artikels met categorieën en subcategorieën 
Om een beter zicht te krijgen op uw artikelassortiment kan u een 
onderverdeling maken van uw artikels in categorieën en subcategorieën. Zo 
kan u allerlei acties, zoals kortingen of prijsverhogingen definiëren op 
categorieniveau. 
 

Artikels met maten en kleuren 
Sommige artikels, zoals kleding, hebben maten en kleuren. Dankzij deze functie 
is het mogelijk om stock en prijzen bij te houden via 2 variaties. Maat/kleur zijn 
een voorbeeld van het gebruik van ‘variaties’ per artikel. Dit concept kan ook 
gebruikt worden voor een artikel zoals wijn: het artikel is dan bijvoorbeeld 
Côte du Rhône, de variaties zijn dan het domein (kasteel) en het jaar van de 
oogst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Art ike lbeheer  



 
Instelbare prijsberekening 
Vanuit de inkoopprijs bij de leverancier kan u per artikel, 
per (sub)categorie of per leverancier een prijsberekening 
doen en gebruik maken van marges en afrondingen die in 
de kleinhandel gehanteerd worden. 
 

Mogelijkheid voor samengestelde/gekoppelde 
artikels 
Voor samengestelde artikels, zoals drank met leeggoed of 
boeken met CD, bestaat de mogelijkheid aparte prijzen, 
kortingen, BTW in te geven. 
  

Mogelijkheid tot  ingeven van vrije informatie 
Per artikel zijn er tot 20 vrije velden beschikbaar waar u 
voor uw situatie specifieke informatie kan opgeven. 

 
 

  
Dat ik ShopPlus-POS 

niet  eerder ontdekt 
heb. 

  
Sinds we ShopPlus-POS 
gebruiken in onze zaak 

loopt alles veel 
gestructureerder.  

Vroeger hadden we nog 
veel werk na sluitingstijd 

van onze zaak om 
bijvoorbeeld de kassa te 

tellen en facturen te 
maken. Nu gebeurt dit 
allemaal onmiddellijk, 
tijdens de winkeluren. 

 
Chris Roose 
DecoRoose  

decoratiezaak 

 Regist ra t ie  van de verkopen 

Registratie van de klant 
� opzoekmogelijkheid via nummer klantenkaart (barcode), naam of bedrijf van de    

klant, adresgegevens, telefoonnummer, BTW nummer, ... 
� ingeven van nieuwe klanten op moment van verkoop  
� specifieke klantgegevens kunnen zelf ingesteld worden (= vrije velden) 
� mogelijkheid om de klant verplicht op te geven bij elke verkoop 
 

Registratie van de artikels 
� opzoekmogelijkheid via barcode, artikelomschrijving, artikelgroep, leverancier,... 
� meerdere barcodes per artikel mogelijk  

• eigen barcode (zelf te bepalen layout) 

• barcode van de leverancier 

• barcode van de producent  
� indien geen verkoopprijs in artikelbestand, dan wordt die opgegeven bij verkoop 
� mogelijkheid tot werken met artikelgroepen 
� mogelijkheid tot werken met variaties van 1 artikel (maten en kleuren) 
� het aantal artikels kan ingegeven worden met decimalen 
� mogelijkheid tot ingeven artikelkorting 

• ingeven op moment van de verkoopsregistratie 

• automatisch bepalen op basis van artikel/artikelgroep, klant/klantengroep, 
periode 

• automatisch bepaalde kortingen instelbaar door hoofdkantoor 

• procentueel of absoluut bedrag; ander of extra artikel, punten, ... 
� ingeven van commerciële slogan naar klant toe (klantendisplay, kassaticket, ...) 
� ingeven van berichten voor de verkoper (bijvoorbeeld: batterijen meegeven!) 
� mogelijkheid tot ingeven van samengestelde/meervoudige artikels  
� ondersteuning artikel serie-/batchnummers (bijvoorbeeld voor TV, computer, ...) 
� artikelomschrijving in meerdere talen  
� vermelding op klantendisplay/kassaticket in de taal van de klant 
 

Registratie van de betaalwijzen 
� onbeperkt aantal betaalwijzen en mogelijkheid tot werken met vreemde munten 
� tientallen opties: aanduiden per betaalwijze of geldlade moet geopend worden 
� “uitgestelde”betaalwijzen zoals 14 dagen na factuurdatum, verzamelfacturen 
� koppeling met betaalterminal 
 

Totaalkorting 
� ingeven totaalkorting op moment van de verkoopsregistratie 
� automatisch bepalen van korting op basis van artikel/artikelgroep, klant/

klantengroep, periode,... 
 

Factuur 
� kan met de klant meegegeven worden bij verkoop 
� meerdere layouts mogelijk die zelf instelbaar zijn 

 

 


