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CareSine Pos Resto is hét systeem voor het efficiënt 
beheer van restaurant tot café. Het omvat een ope-
rationeel en administratief onderdeel. 

CareSine Pos Resto is simpel, intuïtief en makke-
lijk in gebruik. Het biedt heel wat mogelijkheden 
voor het overzichtelijk  beheren van bestellingen, 
een tafelplan, communicatie met bar en keuken(s), 
tijdsregistratie en toegangscontrole voor het perso-
neel, teruggavefunctie, klantenfactuur, opdelen van 
de rekening, integratie met heel wat hardware en 
software opties en toepassingen op een efficiënte 
en intelligente wijze. 

CareSine Pos Resto biedt de mogelijkheid te wer-
ken met vaste en/of mobiele schermen. Elke ge-
bruiker kan een aantal aanpassingen zelf uitvoeren 
zonder noodzakelijke tussenkomst van onze speci-
alisten. CareSine Pos Resto kan worden aangepast 
aan elke unieke behoefte van elk type restaurant. 

Caresine Pos Resto is modulair en geschikt voor alle 
types van restaurants, meeneemzaak, traiteur, pizze-
ria, bestelling aan huis, fastfoodzaak, broodjeszaak, 
frituur, café en cafétaria. Het concept werd ontwor-
pen in samenwerking met  ervaren horeca- en cate-
ringprofessionals. De belangrijkste voordelen zijn kos-
tenverlaging en meer efficiëntie in de bediening met 
minder personeel. Het  systeem beheert alle fasen 
van het restaurantbeheer, zoals;  kosten, transacties, 
bestellingen, leveringen, tafelreservaties, aanwezig-
heid van personeel, en role-based access control. 
Tevens bevat Caresine Pos Resto een module waar-
mee men een brede waaier aan rapporten kan ma-
ken zoals het dagrapport hetwelk alle uitgaven en 
inkomsten weergeeft alsook de dagelijkse cash-
ontvangsten, Bancontact, maaltijdcheques, etc. An-
dere rapporten controleren statistieken van bestel-
lingen, kosten, transacties en aanwezigheid van het 
personeel. Het systeem is eenvoudig, efficiënt en 
helpt elke poging tot fraude te voorkomen.

CareSine Pos Resto biedt een grote variëteit con-
figuraties aan van All-in-One professionele scher-
men (touchscreens) van verschillende afmetingen 
in zowel basis als robuuste uitvoering, met of zon-
der klantenscherm. De klantenschermen bieden 
u de mogelijkheid promoties in de kijker te zet-
ten of zelfs commercieel uit te baten met publici-
teit van externe partners. De lijst van software en 
hardware opties  geeft u een idee van de moge-
lijkheden maar groeit aan op regelmatige basis.

Goedkoper en Productiever

CareSine Pos Resto
Hét geregistreerd kassasysteem 
(GKS), met of zonder black box



Keukenontwerp
Deze CareSine Pos Resto module laat toe een VCD 
(visueel display eenheid) in de keuken te plaatsen 
geconnecteerd aan het kassasysteem. Alle bestel-
lingen verschijnen in real-time op het scherm in de 
keuken(s). Een zeer efficiënte verbetering van de in-
terne communicatie ! 

De Gecertificeerde Versie
CareSinePos Resto beschikt ook over een versie 
van de geregistreerde kassa ontwikkeld en gecerti-
ficeerd volgens de eisen van de FOD Financiën.

De CareSinePos Resto gecertificeerde versie bestaat 
uit vier elementen: het kassasysteem (gebaseerd 
op de niet-gecertificeerde versie), een module met 
fiscale gegevens (Fiscal Date Module) ook wel black 
box genoemd, een ticketprinter en een gepersona-
liseerde BTW kaart (VSC = VAT Signing Card). Het 
kassasysteem en FDM zijn elektronisch met elkaar 
verbonden door de registratiemodule (SCE) en de 
toepassing waarvoor het wordt gebruikt. Bovendien 
genereert de gecertificeerde versie de nodige ver-
plichte rapporten opgelegd door de FOD Financiën.

CareSine Management (CRM/ERP, Alge-
meen Beheer Handelszaak)
In het verlengde van het CareSine Point-Of-Sale 
(POS) kassasysteem,  bieden we u het systeem Ca-
reSine Management aan, dit is dé rechterhand van 
u als zaakvoerder om het volledige beheer van uw 
zaak of meerdere zaken op een efficiënte en tijd-
besparende wijze aan te sturen en te controleren. 
Met deze specifieke maatsoftware gebaseerd op 
het principe van CRM (Customer Relationship Ma-
nagement) en ERP software (Enterprise Resource 
Planning = company workflow) kan u structure-
ren, controleren en volledig beheren op maat van 
uw specifieke detail handelszaak. Bovendien geeft 
CareSine Management  u opnieuw de vrije tijd 
die u verdient. CareSine Management is toegan-
kelijk op het moment dat u best past via laptop, 
Smartphone, tablet, … van op gelijk welke locatie.

CareSine heeft de missie ervoor te zorgen dat U uw klanten kan dienen 
op een éénvoudige, snelle en efficiënte manier !

Wij garanderen u de beste prijzen 
en service in België

www.caresine.be



De belangrijkste voordelen van CareSine Pos 
Resto op een rijtje:
 » gebruiksvriendelijk en snel scherm (touchscreen)
 » multi-gebruikers, lokaal en op afstand toegankelijk 

vanaf andere pc’s, tablet en Smartphone
 » ondersteunt meerdere talen (NL,FR,EN, …)
 » visueel tafelplan van zalen en terras, tafelnum-

mer/naam
 » éénvoudige configuratie van menu, categorieën 

en artikels
 » opdeling van de rekening mogelijk voor het indivi-

dueel afrekenen 
 » printen kassabon/ticket en/of klantenfactuur
 » BTW berekening
 » terugbetaling/teruggave
 » beheer van voorraad, kosten, beheer en voorspel-

ling van dagelijkse cashflow, aankopen, alle trans-
acties

 » tijdsregistratie (aanwezigheidsbeheer personeel)
 » beheer van toegangsrecht volgens functie/rol van 

het personeelslid
 » instelbare analyses en rapporten
 » elektronisch menu voor de klanten
 » integratie mogelijk met: elektronische balans, 

betaalterminals, barcodescanners, geldlade, auto-
matische cashgeld ontvanger, …

 » brede waaier aan rapporten en statistieken (keuze 
uit meerdere digitale documentvormen)

 » modules voor: levering aan huis (met stratenplan), 
korting- of getrouwheidskaarten, e-commerce, 
SMS per groot aantal, …

 » specifieke module integratie met www.pizza.be

Over CareSine Pos Solutions
CareSine POS Solutions is het commerciële merk van de 
Belgische firma EMEA Trade, opgericht in 2002 en ICT  spe-
cialist en software ontwikkelaar in oa. het domein van de 
geregistreerde  en intelligente kassasystemen. Het concept 
waarop onze toepassingen gebaseerd zijn werd ontwik-
keld in samenwerking met horeca- en cateringspecialisten 
en bovendien is het systeem RESTO gecertificeerd door 
de FOD Financiën. Het continu verbeteren en verder ont-
wikkelen van de softwaretoepassingen in de permanent 
evoluerende markt wordt hoog in het vaandel gedragen.

De CareSine POS Solutions worden door onze klan-
ten sterk gewaardeerd omdat de interface simpel, 
intuïtief en makkelijk in gebruik is. We leveren be-
trouwbare hardware en software en staan garant voor 
volwaardige diensten waaronder ook een sterke ser-
vice na verkoop. De helpdesk is 7 op 7 bereikbaar en 
we bieden een hoogwaardige klantenservice die goed 
gesmaakt wordt door de klanten. CareSine POS So-
lutions staat voor een ‘’no-nonsense’’ filosofie, eenvou-
dige, eerlijke, praktische en transparante communicatie.

CareSine POS Solutions biedt een aantal samengestelde 
PACKs aan maar onze specialisten staan klaar om samen 
met u de configuratie van hardware en software die het 
best past bij uw specifieke behoefte te bepalen. Bovendien 
is het gamma modulair en kan zo steeds tegemoet geko-
men worden aan uw groeiende of toekomstige behoefte.

Meer dan alleen een kassasysteem, heeft CareSine Pos de 
missie om ervoor te zorgen dat u uw klanten kan dienen 
op een éénvoudige, snelle en efficiënte manier !



Enkele mogelijke samenstellingen
met of zonder black box
Resto Starter Pack Resto Mobile Pack

Resto Premium Pack

Resto Premium Plus Pack Resto Classic Pack

Resto Starter Pack 12



RESTO                  
Starter Pack

RESTO                     
Starter Pack 12

RESTO                          
Mobile Pack

RESTO                
Premium Pack

RESTO               
Premium + Pack

RESTO                      
Classic Pack

RETAIL                    
Starter Pack

RETAIL               
Premium Pack

RETAIL               
Premium + Pack

RETAIL            
Scale Pack

RETAIL        
Commerce Pack

CareSine POS RESTO Systeem a a a a a a
CareSine POS RETAIL Systeem a a a a a
CareSine Management (CRM/ERP, Algemeen Beheer Handelszaak) back-office Systeem optie optie optie optie optie optie optie optie optie optie a

Gebruikers 3 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5
Thermische Printer voor Keuken, Bar, bereidingszaal, etc. optie optie optie optie optie optie optie
Scherm Keuken, Bar, bereidingszaal, etc. optie optie optie optie optie optie
Mobile interface (tablets) optie optie optie optie optie optie optie optie optie optie optie
Elektronisch Menu (op tablets) optie optie optie optie optie optie optie
Modules:  Pizza.be, beheer leveringen, SMS Sender optie optie optie optie optie optie optie
Modules:  E-commerce, Kortingkaarten of Getrouwheidskaarten optie optie optie optie optie optie optie optie optie optie optie
Toegang op afstand (manager)  Teamviewer gratis gratis gratis gratis gratis gratis gratis gratis gratis gratis gratis
Toegang op afstand (manager)  VPN optie optie optie optie optie optie optie optie optie optie a

PC AIO 15" touchscreen a optie a optie
PC AIO 12" touchscreen a optie optie optie
PC AIO 15" touchscreen robuust met klantendisplay geïntegreerd optie a a optie optie
PC AIO 15" touchscreen robuust met klantendisplay 15"  (pub + klantenticket) optie optie a a optie a
PC AIO 15'' touchscreen robuust met printer en klantendisplay geïntegreerd optie a optie optie
SCALEPOS 15" touchscreen met weegschaal en klantendisplay 15" (pub + bestelling) optie optie optie optie optie a optie
TABLET 10" (hoofdkassa) a
TABLETTE 7" noteren van bestellingen optie optie optie optie optie optie optie optie optie optie optie

Thermische printer 80mm - klantentickets a a a a a geïntegreerd a a a optie a
Thermische netwerk printer 80mm - tickets Keuken, Bar, bereidingszaal, etc. optie optie optie optie optie optie optie optie optie optie optie
Etiket printer - Voor doos pizza, etiket prijzen van artikels, etc. optie optie optie optie optie optie optie optie optie optie optie
Thermische printer 58mm - klantentickets (niet compatibel met GKS black box) optie optie optie optie optie optie optie optie optie geïntegreerd optie

Fiscal Data Module "FDM" - Black Box optie optie optie optie optie optie
Bancontact terminal CCV (autonoom of geconnecteerd) optie optie optie optie optie optie optie optie optie optie optie
Elektronische Metalen Geldlade optie optie optie optie optie a optie optie optie optie optie
Barcode lezers: simpel pistool, op toog of geïntegreerd in toog optie optie optie optie optie optie optie optie optie optie
Elektronische weegschaal:  max. 15 kg of max. 30 kg optie optie optie optie optie optie optie optie geïntegreerd optie
Klantendisplay 2 tekstlijnen optie optie geïntegreerd geïntegr. 15" geïntegreerd optie geïntegreerd geïntegr. 15" geïntegr. 15" geïntegr. 15"
Klantendisplay 7'' (pub + bestelling) optie optie optie optie optie optie optie optie optie optie
Keukenscherm 27'' (keuze in formaat) optie optie optie optie optie optie
Automatische cash ontvanger Cash Dro 2 of CashDro 3 (muntstukken en biljetten) optie optie optie optie optie optie optie optie optie optie
Stand POS of muurbevestiging optie optie optie
Oproepsysteem met Biepers (coasters) BASIC  autonoom optie optie optie optie optie optie optie optie optie optie
Oproepsysteem met Biepers (coasters) PRO gelinkt aan kassasysteem en keukenscherm optie optie optie optie optie
Gebruikerstoegang kassasysteem  paswoord a a a a a a a a a a a
Gebruikerstoegang kassasysteem  magneetkaart of iButton/Dallas Key optie optie optie optie optie optie optie optie optie optie

RETAIL PACKS
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RESTO PACKS 

Uw kassasysteem, van éénvoud tot full option ...

De lijst van opties en mogelijkheden evolueert continu, vraag



RESTO                  
Starter Pack

RESTO                     
Starter Pack 12

RESTO                          
Mobile Pack

RESTO                
Premium Pack

RESTO               
Premium + Pack

RESTO                      
Classic Pack

RETAIL                    
Starter Pack

RETAIL               
Premium Pack

RETAIL               
Premium + Pack

RETAIL            
Scale Pack

RETAIL        
Commerce Pack

CareSine POS RESTO Systeem a a a a a a
CareSine POS RETAIL Systeem a a a a a
CareSine Management (CRM/ERP, Algemeen Beheer Handelszaak) back-office Systeem optie optie optie optie optie optie optie optie optie optie a

Gebruikers 3 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5
Thermische Printer voor Keuken, Bar, bereidingszaal, etc. optie optie optie optie optie optie optie
Scherm Keuken, Bar, bereidingszaal, etc. optie optie optie optie optie optie
Mobile interface (tablets) optie optie optie optie optie optie optie optie optie optie optie
Elektronisch Menu (op tablets) optie optie optie optie optie optie optie
Modules:  Pizza.be, beheer leveringen, SMS Sender optie optie optie optie optie optie optie
Modules:  E-commerce, Kortingkaarten of Getrouwheidskaarten optie optie optie optie optie optie optie optie optie optie optie
Toegang op afstand (manager)  Teamviewer gratis gratis gratis gratis gratis gratis gratis gratis gratis gratis gratis
Toegang op afstand (manager)  VPN optie optie optie optie optie optie optie optie optie optie a

PC AIO 15" touchscreen a optie a optie
PC AIO 12" touchscreen a optie optie optie
PC AIO 15" touchscreen robuust met klantendisplay geïntegreerd optie a a optie optie
PC AIO 15" touchscreen robuust met klantendisplay 15"  (pub + klantenticket) optie optie a a optie a
PC AIO 15'' touchscreen robuust met printer en klantendisplay geïntegreerd optie a optie optie
SCALEPOS 15" touchscreen met weegschaal en klantendisplay 15" (pub + bestelling) optie optie optie optie optie a optie
TABLET 10" (hoofdkassa) a
TABLETTE 7" noteren van bestellingen optie optie optie optie optie optie optie optie optie optie optie

Thermische printer 80mm - klantentickets a a a a a geïntegreerd a a a optie a
Thermische netwerk printer 80mm - tickets Keuken, Bar, bereidingszaal, etc. optie optie optie optie optie optie optie optie optie optie optie
Etiket printer - Voor doos pizza, etiket prijzen van artikels, etc. optie optie optie optie optie optie optie optie optie optie optie
Thermische printer 58mm - klantentickets (niet compatibel met GKS black box) optie optie optie optie optie optie optie optie optie geïntegreerd optie

Fiscal Data Module "FDM" - Black Box optie optie optie optie optie optie
Bancontact terminal CCV (autonoom of geconnecteerd) optie optie optie optie optie optie optie optie optie optie optie
Elektronische Metalen Geldlade optie optie optie optie optie a optie optie optie optie optie
Barcode lezers: simpel pistool, op toog of geïntegreerd in toog optie optie optie optie optie optie optie optie optie optie
Elektronische weegschaal:  max. 15 kg of max. 30 kg optie optie optie optie optie optie optie optie geïntegreerd optie
Klantendisplay 2 tekstlijnen optie optie geïntegreerd geïntegr. 15" geïntegreerd optie geïntegreerd geïntegr. 15" geïntegr. 15" geïntegr. 15"
Klantendisplay 7'' (pub + bestelling) optie optie optie optie optie optie optie optie optie optie
Keukenscherm 27'' (keuze in formaat) optie optie optie optie optie optie
Automatische cash ontvanger Cash Dro 2 of CashDro 3 (muntstukken en biljetten) optie optie optie optie optie optie optie optie optie optie
Stand POS of muurbevestiging optie optie optie
Oproepsysteem met Biepers (coasters) BASIC  autonoom optie optie optie optie optie optie optie optie optie optie
Oproepsysteem met Biepers (coasters) PRO gelinkt aan kassasysteem en keukenscherm optie optie optie optie optie
Gebruikerstoegang kassasysteem  paswoord a a a a a a a a a a a
Gebruikerstoegang kassasysteem  magneetkaart of iButton/Dallas Key optie optie optie optie optie optie optie optie optie optie
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RESTO PACKS 

onze specialisten leggen samen met u de puzzel !

onze specialisten naar de oplossingen volgens uw behoefte.


