
CoffeePay



Verhoog de omzet én controle in 

uw zaak

De CoffeePay, voorzien van intuïtief bedieningspaneel, 

biedt u alle moderne betaalmogelijkheden voor 

impulsaankopen. Hij beschikt over een NFC-reader voor 

contactloos betalen en een barcodescanner die gebruikt 

kan worden voor het scannen van kortingsbonnen. 

U wil graag munten aanvaarden? Een muntwisselaar kan 

optioneel voorzien worden. 

Er kan een koppeling gemaakt worden met een aantal 

kassasystemen, zodat de verkopen van de koffiemachine 

opgenomen kunnen worden in de omzet.

De verhoogde controle wordt bereikt door de ingebouwde 

fingerprint scanner: deze voorkomt mogelijk misbruik van 

de koffieautomaat door medewerkers. Geen gedoe meer 

met badges of munten, u laat uw medewerkers koffie 

nemen via hun vingerafdruk. Via de Charlie software 

bepaalt u de limieten.

CoffeePay



Verhoog de omzet van 

uw koffiemachine

Door contactloos betalen aan te 

bieden aan uw klanten, vindt een 

impulsaankoop sneller plaats. 

U loopt dus geen verkopen mis 

als uw klant niet over muntgeld 

beschikt.

Geen cash geld, 

geen misbruik

Door het ontbreken van cash 

geld neemt het risico op diefstal 

en vandalisme sterk af. Daar-

naast wordt fraude vermeden. 

Door de integratie met Charlie, 

het cloud-platform van TSG, 

gaan nooit gegevens verloren.

Beloon trouwe klanten

Beschikt u over een loyalty-

systeem? U kunt uw koffie-

machine ook meenemen in uw 

beloning. Klanten ontvangen een  

barcode en kunnen deze verzil-

veren voor een kopje koffie. 

De voordelen van de CoffeePay

De features van CoffeePay

1   Cash

      Optionele muntwisselaar

2   Barcodescanner

      Voor promoties of kortingsbonnen

3   Fingerprint

      Laat uw medewerkers zich bedienen met

      hun vingerafdruk

4   NFC

      Voor snelle, contactloze betalingen

5   

5    Sales data 

      Alle verkopen worden geregistreerd in een       

      dashboard waarin tevens de verschillende 

      betaalmethoden worden getoond. 
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Meer weten?

 

www.tsg-solutions.nl

www.tsg-solutions.be


