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Branche kassa applicatie voor Mode- en retailbedrijven met varianten          

incl. Backoffice met HiOffice.online 
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 Mode- en retailbedrijven, HiOffice.online. 

 

 

 

 

Zie ook inkoopfunctie bij HioStock 
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 Mode- en retailbedrijven, HiOffice.online. 

 

       

    Speciale optie HioStock Handterminal        

 

Maak winkel/magazijn bestellingen, kontroleer 

ontvangsten van aankopen en voer deze in de 

voorraad met HioStock. Daarnaast gebruikt u 

HioStock voor inventarisatie en kunt u er product 

barcode labels mee printen.  

De HioStock App voor Android wordt geinstalleerd op 

een Smart Mobiel. Geavanceerde versie is er met 

barcodelaser. Bel 023 5373350. 

 

                                

Speciale zelfbediening optie 

              Deze afgebeelde t-Quiosk1  heeft een 21,5” scherm,    

              pin-autom. en kassasoftware, Counter versie*.   

              *Afgeb.  Floorstand en Wall beugel opties leverbaar. 

Ook 32” modellen en info Quiosks, zie t-Quiosk.nl 
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 Mode- en retailbedrijven, HiOffice.online. 

 

Specifieke functies HiOffice.online: Webapplicatie, centraal beheer inkoop en logistiek 
groothandel en winkels met HiOffice.online. Winkelbeheer met gecentraliseerde inkoop, 

artikel- en variantenbeheer met kleuren Matrix, promotie beheer. Diverse audits: o.a. fin.- 
en BTW omzet rapporten en verkooprapporten. (geen fin admin.).                             

Specs HiOffice:    

 -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 

HiOffice.online is alleen op huurbasis per mnd in 3 versies: De Web-applicatie heeft een 

directe integratie met de kassa applicaties. Huurprijs is incl. updates en Cloud database. 

Opzegtermijn 2 mnd.  

HiOffice Lite is ontwikkeld voor een grote vestiging met meerdere kassa’s. Premium en 

Analytics is voor filiaalbedrijven en groothandels met eigen winkels.  

Voor een prijsopgave en advies bel. 023-5373350 of 06-55305748.   

Met vriendelijke groeten,                                                                            

Frank Ruigrok                          

                ITE data automatisering 

                Vestigingen in Velserbroek en Laren NH. 
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