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Kassasystemen als cockpit 
Managen vanuit een kassapunt 
 
Door Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED, www.softwarepakketten.nl  
 
Tot voor kort werd een kassapunt louter gezien als afrekenplek. Tegenwoordig kan het 
kassapunt het centrale informatiekruispunt zijn met overzicht over verkopen en  
voorraden in de winkel, in filialen of bij leveranciers. Hierdoor kun je snel inspelen op 
vraag, heb je minder nee-verkoop en kun je klanten efficiënt, maar zeker ook 
servicegericht helpen. De kassa als cockpit van uw bedrijf. 
 
Een voorbeeld. Een boetiekmedewerker staat achter de toonbank als een klant de winkel 
binnenkomt. De klant informeert bij de medewerker of er ook zwarte spijkerbroeken zijn. De 
medewerker achter de kassa beweegt met zijn vinger enkele malen over het kassascherm 
en beantwoordt de vraag bevestigend. De klant vraagt vervolgens: “Zijn deze spijkerbroeken 
er dan ook in maat 40?”. Nog geen twee seconden laten antwoordt de medewerker wederom 
bevestigend. Als laatste vraagt de klant  “Hebben deze spijkerbroeken een knoopsluiting?”. 
De medewerker kijkt nog eens en zegt: “Die hebben we hier niet op voorraad, maar wel in 
ons andere filiaal. Zal ik hem laten komen voor u?”. Ietwat verbaasd vraagt de klant hoe de 
verkoper dit uit zijn hoofd weet als hij niet even de schappen in de winkel nagaat en een 
telefoontje pleegt naar het andere filiaal? De medewerker geeft vriendelijk aan dat dit 
allemaal in de kassacomputer is op te zoeken. 
 
Efficiënt aansturen 
Het heeft natuurlijk wel zijn charme als de winkelmedewerker voor de klant op zoek gaat en 
desgewenst ook nog eens een belt met een of meer andere filialen. Maar efficiënt is dit 
natuurlijk niet. Zeker niet als het druk is en er nog meer klanten geholpen moeten worden.  
Traditioneel werd het kassapunt alleen gebruikt voor betalingen. Aan het einde van de dag 
draaide de chef een telstrook uit met de omzet per kassagroep en bepaalde daarmee 
ruwweg of het een succesvolle verkoopdag was geweest. Enig idee over de nog aanwezige 
voorraad, eventuele winkeldochters, bruto marge en snellopende artikelen kon in die situatie 
slechts achteraf, na inventarisatie en bijwerken van de administratie, worden verkregen. Met 
de kans op ‘nee’ verkopen als een voorraadtekort niet snel genoeg werd gesignaleerd. Of als 
een product dat in het ene filiaal was uitverkocht nog volop in een andere filiaal beschikbaar 
was.  
Zo hoeft het niet meer. De hedendaagse (computer) techniek heeft zich dermate ontwikkeld 
dat je als detaillist, met betaalbare oplossingen, efficiënt de zaak kunt aansturen. Vanuit de 
kassa. Zo kun je managen vanuit het kassapunt. 
 
Managementinformatie 
Wat is er nodig om vanuit het kassapunt te kunnen managen ? We noemen de belangrijkste 
functies van een geschikt systeem. Op de eerste plaats is er een automatische koppeling 
met de backoffice nodig. Hiermee wordt bedoeld dat het kassasysteem direct verbonden is 
met de achterliggende voorraad-, inkoop- en verkoopadministratie. De verkoopadministratie 
kan trouwens ook functies bevatten voor relatiebeheer, zoals het bijhouden van spaarpunten 
en het aanmaken van een klantenkaart. Ook handig om op het kassapunt beschikbaar te 
hebben! 
Op de tweede plaats moet het kassasysteem overzichtelijk en eenvoudig 
managementinformatie opleveren. Point of Sale Systemen beschikken vandaag de dag over 
een rijke bron aan informatie. Kassatransacties worden bewaard met daarbij informatie over 
de verkoopdatum, artikel, verkoper, eventuele korting en combinatie aankopen. Goede POS-
systemen leveren deze informatie zodanig op dat de ondernemer erop kan sturen. Handige 
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managementinformatie is bijvoorbeeld:  
- Een overzicht van artikelen die het best verkocht worden 
- Een overzicht van artikelen die het meest bijdragen aan de brutowinst 
- Dagen en tijdstippen waarop het meest of juist het minst wordt verkocht 
- Aantal transacties per medewerker, per periode 
- Korting die wordt verstrekt aan de kassa 
Ten slotte biedt een ideale cockpit ‘realtime’ inzicht in verkopen en voorraad. ‘Realtime 
voorraadbeheer” is een functie die veel ondernemers vooral in verband brengen met 
filiaalbedrijven, waarbij het hoofdkantoor inzicht wil hebben in de verkopen in de filialen, 
maar deze functie is ook van belang voor een detaillist met één filiaal. Het beste is als 
winkelverkopen direct afgeboekt worden van de voorraad. We zien in de praktijk dat 
leveranciers van kassasystemen beweren dat er realtime inzicht is, maar dat er in feite wordt 
gewerkt met synchronisatie. Prima, als die synchronisatie zeer regelmatig (elke minuut 
bijvoorbeeld) en automatisch plaats vindt - en dat kan via internet uitstekend. Maar als de 
synchronisatie alleen ’s nachts wordt bijgewerkt, dan is van realtime inzicht natuurlijk geen 
sprake.  
 
Webwinkel 
Bij een kassapunt wordt meestal gedacht aan een fysieke winkellocatie, maar denk ook aan 
de online-verkoop. Ook bij verkopen via een webwinkel moet gedacht worden vanuit de 
cockpit-filosofie. Een goede koppeling met de backoffice is van groot belang (en als er ook 
een fysieke winkel is, moeten de voorraadgegevens zowel voor de webwinkel als voor de 
fysieke winkel constant worden bijgewerkt). De managementinformatie voor een webwinkel 
is deels gelijk aan de informatie waaraan in een fysieke winkel behoefte is, maar online is 
meer mogelijk. Zo is na te gaan via welke kanalen de webwinkel wordt bezocht, via welke 
zoekwoorden klanten de webwinkel vinden, welk percentage van bezoekers van de 
webwinkel daadwerkelijk tot een on-line verkoop overgaan. Kortom: goede 
webwinkelsoftware is meer dan een voorziening voor het registreren van on-line aankopen 
en betalen.  
 
Klantenkaart als hulpmiddel  
Om (vaste) klanten te herkennen kan gebruik gemaakt worden van een klantenkaart. Zo is in 
de cockpit snel inzicht te krijgen in de klanten die meer dan 1.000,- euro hebben besteed of 
welke 20 klanten de hoogste bruto marge (verkoopprijs -/- inkoopprijs) hebben opgeleverd. 
Of wat te denken van klanten die een bepaalde periode niet zijn teruggeweest. Op deze 
wijze kunnen klanten doelgroepgericht worden benaderd met een aanbieding per post of per 
email. Om optimaal van relatiebeheer gebruik te kunnen maken is een goede integratie met 
Point of Sale software en webwinkelsoftware een vereiste.  
 
Draadloze of mobiele kassasystemen 
Bij de aanschaf van nieuwe kassasystemen kan steeds meer rekening worden gehouden 
met de mogelijkheden van draadloze netwerken. Denk aan de koppeling van 
datainvoerapparatuur of mobiele kassasystemen met het centrale kassasysteem. We zien dit 
inmiddels steeds vaker in de horeca waar medewerkers met een draadloze handterminal 
bestellingen doorsturen naar de bar of de keuken. De centrale kassa is ook hier de cockpit.  
 
Praktijkvoorbeelden: 
Hoe gaan ondernemers in de praktijk om met de kassa als cockpit? Een fietsdetaillist uit 
Voorburg, John van Herwerden, zag al een aantal jaren geleden dat automatisering voor zijn 
bedrijf de cockpit is. Van Herwerden draait met de VMSII software van Vendit met functies 
als offertes, orderafhandeling en werkplaatsmodule (met o.a. planning en historie). Van 
Herwerden wijst op mogelijkhedn om een mailing te sturen aan alle ouders van wie bekend 
is dat ze twee jaar geleden voor het laatst een kinderfiets hebben gekocht. Hun kind in de 
groei is dan weer toe aan een grotere fiets. Zoiets kan natuurlijk alleen mogelijk als 
automatisering van kassapunten en backoffice op orde is. 



3 

 

 
 
Een ander voorbeeld troffen we aan in de modebranche. Peacock uit 's-Hertogenbosch werkt 
al jaren met easyPos software van Mutsaars Automatisering. De heer Smits van Peacock 
vindt een dergelijke oplossing een must voor een ondernemer van deze tijd. “Op kantoor en 
in de kassa kunnen we zien wat de klanten gekocht hebben en ze selectief benaderen op 
hun aankoopgedrag. Dit geeft ons een goed marketinginstrument om onze winkel mee aan 
te sturen.”, aldus Peacock. 
Bakkerijwinkels als Rodenburg te Berkel en Rodenrijs, Bakkerij de Rouw te Vught en 
Bakkerij Hulleman te Aalsmeer maken gebruik van de oplossing Cash-it (van Marti-it). Door 
realtime synchronisatie kunnen deze bakkerij winkels op elk gewenst moment van de dag 
inzicht krijgen in de verkopen en voorraden van de winkels, let wel: dit zonder in te bellen in 
de filialen zelf. Wanneer bijvoorbeeld een prijs wordt gewijzigd op het hoofdkantoor, zijn deze 
wijzigingen binnen één minuut doorgevoerd in alle vestigingen, zonder dat de bakker daar 
iets voor hoeft te doen. In de winkels zelf kan bijvoorbeeld allergene informatie opgevraagd 
worden van de producten om de klanten beter van informatie te kunnen voorzien. Bake-it op 
het hoofdkantoor is de cockpit van de (winkel)bakkerij organisatie waarmee een direct inzicht 
verkregen wordt van de gehele bakkerij. Wat betreft de bakkerijbranche laat Ingenieursburo 
Prompt ons weten in 2006 haar complete software vernieuwd te hebben naar een 
Touch(scherm) versie met een nieuwe communicatie module voor zowel de kassa’s 
onderling als met het hoofdkantoor. 


