
         
 

De online totaaloplossing
voor ondernemers

On-line

Websites/webshops



Gebruiksvriendelijk CMS
•  Eenvoudig je eigen website(s)  

onderhouden
•  Simpel nieuwe pagina’s aanmaken  

en tekst/beeld verslepen
•  Aanpassingen/toevoegingen  

razendsnel geregeld
•  2 in 1 - je website is je webshop!
•  Meertalig

(Kassa)koppelingen
• Centraal productbeheer en handig voorraadsysteem
•  Zowel fysieke als digitale verkoop altijd realtime inzichtelijk
•  Prijs-/productaanpassingen direct op zowel kassa als in  

CMS doorgevoerd
•  Ook koppelingen met diverse betaal- en  

verzendpartijen mogelijk

Flexibel en efficiënt
•  Lay-out en design past zich aan op  

elk apparaat
•  Één bedrag voor geactiveerde modules, 

websites, updates en hosting
• booq schaalt mee met jouw wensen

Gebruiksvriendelijk 
CMS

Flexibel en efficiënt

Optionele kassa-
koppeling

Wat maakt booq uniek?
booq Websites/webshops is ontwikkeld 
vanuit de gebruiker: alles wat je nodig 
hebt, bevindt zich daarom nooit meer dan 
een paar klikken van je vandaan. Bij booq 
is een website-ontwerp niet gebonden aan 
het onderliggende systeem, maar bepalen 
joúw wensen hoe het CMS zich gedraagt!

Beheer en onderhoud
Onze filosofie is dat je een webshop gemakkelijk 
moet kunnen onderhouden. Om nieuwe 
producten of categorieën toe te voegen hoef je 
dus ook geen talloze schermen door te klikken. 
Alle producten uit de kassa staan direct al klaar 
in het cms, je hoeft er alleen nog wat extra 
informatie of foto’s bij te plaatsen. Ideaal als je 
bijvoorbeeld nog even snel wat aanbiedingen 
wilt toevoegen voordat het weekend begint.  
En is er een keer een update nodig? Dan regelen 
wij die automatisch voor je, zonder dat je het 
merkt. Lekker makkelijk.

Mogelijkheden
• Websites & webshops
• Bestelzuilen/kiosks/narrowcasting
• Omnichannel (tablet)tafelservice 
• Design/video/fotografie (ook 360°!)
• Website-optimalisatie (SEO/SEA)

Mogelijkheden

booq Websites/webshops is een uitstekend contentmanagement-
systeem (CMS) voor onder meer webshops, websites en bestelzuilen, 
dat je gemakkelijk zelf kunt aanpassen en onderhouden! Wil je de online 
vindbaarheid van jouw fastservicezaak verhogen? Een webshop waarin 
klanten heerlijke snacks bestellen? Een bestelzuil in de zaak, zodat 
klanten zelf ter plekke hun bestelling kunnen plaatsen en meenemen?  
Met booq is dat zo geregeld.

Websites/webshops
On-line



Bespaar tijd met bestelzuilen
Met een bestelzuil in je zaak verkoop 
je nooit meer ‘nee’. Het is dé manier 
om het bestelproces voor je gasten te 
vereenvoudigen en versnellen. Is de rij bij 
de cafetariakassa bijvoorbeeld te lang? 
Dan stappen ze er gewoon uit en bestellen 
ze zélf bij de bestelzuil.  

Een maaltijd, een drankje: je gasten 
vinden in een paar tikken hun gewenste 
producten. Extra handig: de bestelzuil 
kan hier automatisch upselling -suggesties 
bij geven: ‘Wilt u er misschien ook X bij?’. 
Na betaling ontvangt de gast een bon 
met een ordernummer, dat ook op de 
keukenschermen en het afhaalscherm 
verschijnt. Is de order klaar, dan ziet de 
gast het op dit scherm en kunnen ze  
deze bij de balie ophalen. 

De basis voor de bestelzuil is jouw 
gepersonaliseerde bestelwebsite,  
die we op maat voor je kunnen maken. 
Onderhoud is geen issue. Is je kassa 
gekoppeld aan je webshop en pas je  
hierin prijzen aan, dan wijzigen deze 
automatisch mee op de bestelzuil.  
En met sfeerbeelden en animaties 
verwerken we in de bestelbeleving  
de look & feel van jóuw onderneming!

Responsive bestelwebsites
Jouw klanten zijn dag en nacht online,  
en gebruiken desktop-computers, laptops, 
tablets en smartphones. Een website van 
booq is ‘out of the box’ responsive en 
wordt op alle apparaten optimaal getoond. 
Zo kunnen je klanten bijvoorbeeld ook 
thuis vanaf de bank hun favoriete gerecht 
bestellen om later af te halen of te laten 
bezorgen. Met booq heb je supersnel een 
aantrekkelijke bestelwebsite die eenvoudig 
in gebruik is, je doelgroep vergroot en de 
omzet laat stijgen! 

Teksten wijzigen, foto’s toevoegen of een 
prijs aanpassen is met een paar klikken 
geregeld. Zo kun je je gehele menu of 
assortiment digitaal aanbieden, ínclusief 
overtuigende foto’s. Met onze speciale 
3D-beeldapparatuur [3D-fotobox] leggen 
we alle broodjes, snacks en gerechten 
vrijstaand vast zoals ze uit de keuken komen 
– watertandend goed. Zo zitten die digitale 
winkelmandjes in no time vol!

Backoffice
Ons contentmanagementsysteem 
geeft je de inzichten die belangrijk 
zijn. Geen gehannes met diverse 
accounts of wachtwoorden, je vindt 
alle belangrijke info één account. Wat 
zijn de bezoekersaantallen deze week? 
Hoeveel aanvragen had ik gisteren 
en wat heeft de laatste nieuwsbrief 
gedaan? Even je bestellingen checken, 
een contactformulier aanpassen, 
een nieuw bericht plaatsen of een 
webpagina toevoegen, het kan 
allemaal. Alle informatie die je nodig 
hebt is binnen handbereik. 



Narrowcasting
Narrowcastingschermen zijn multifunctioneel en 
bieden je een extra infokanaal dat je helemaal zelf 
kunt beheren. Menukaarten, prijslijsten, advertenties: 
de perfecte reclame om (impuls)aankopen door je 
klanten te stimuleren. Net als je website of webshop, 
beheer je de inhoud van je narrowcasting in het 
contentmangementsysteem.
 
Een product uit de bestelwebsite voeg je 
gemakkelijk toe aan je narrowcastingschermen 
door deze optie aan te vinken in het CMS. 
Daarnaast geef je aan op welk scherm je het 
product wil tonen en of je deze bijvoorbeeld  
als speciaal uitgelicht artikel wilt weergeven.  
Door de synchronisatie tussen narrowcasting en 
de kassa verandert een aangepaste prijs direct op 
je bestelwebsite, kiosk én narrowcasting schermen. 
Superhandig en geen kans op fouten! 

Tafelservice: QR en tablets
Met booq stroomlijn je het bestelproces 
op jóuw manier. Laad bijvoorbeeld je 
tafels in via je booq POS-kassa in je booq 
bestelwebsite. Daar kun je per tafel een 
QR-code aanmaken, en deze bijvoorbeeld 
met bordjes op de desbetreffende tafels 
in je zaak plaatsen. Een klant kiest bij 
binnenkomst een vrije tafel en scant het 
bordje met z’n smartphone. Dan opent 
automatisch jouw bestelwebsite, mét het 
juiste tafelnummer al ingevoerd. De gast 
kiest wat lekkers en rekent af met zijn 
bankapp. Jouw team verwerkt het gerecht 
in de keuken en brengt het naar de juiste 
tafel. Eet smakelijk!

Wil je het nóg gemakkelijker maken? 
Dan ga je van QR-codes en smartphones 
direct naar je eigen tablets van de zaak. 
Bedienend personeel kan op de tablet 
inloggen en deze toewijzen aan een tafel. 
Vervolgens leggen zij het concept uit 
aan de gast en kan deze op zijn gemak 
bestellen op de tablet. Jouw menu is  
daarin aantrekkelijk opgemaakt met  
mooie foto’s en interactieve presentaties, 
dus voor de gast is het extra leuk om  
daar zelf doorheen te swipen. 

De bediening heeft meer tijd over voor 
gastvrijheid, en gasten bestellen vaak  
méér omdat ze exact wanneer ze dat zelf 
willen nieuwe orders door kunnen zetten. 
De keuken weet ook direct voor welke 
tafel de bestellingen bedoeld zijn én, 
bijkomend voordeel, bestellingen komen 
beter gespreid binnen. Aan het eind 
van de avond worden de verschillende 
bestelrondes in de kassa samengevoegd 
en de bon voor de gast geprint. Ideaal voor 
restaurantconcepten met verschillende 
rondes, zoals tapas of sushi. Verlaag je 
operationele kosten en verhoog je omzet! 

Scan en test het direct zelf!



(3D-)Foto en video
Klanten willen online meteen weten waar ze aan toe zijn 
als ze een product zien. Met de juiste foto’s en video’s 
worden al hun vragen beantwoord. Onze fotografen 
beschikken over een eigen greenscreen studio en een 
mobiele fotostudio voor op locatie. Zo hoeven kostbare 
waren zoals sieraden niet verscheept te worden, en 
kunnen verse gerechten direct gefotografeerd worden 
zodra ze de keuken verlaten. De unieke manier van 
fotograferen en de software zorgen er voor dat de 
foto’s direct vrijstaand worden gemaakt. Bij het opslaan 
van de foto zorgen we dat deze van de goede (artikel)
naam wordt voorzien, zodat ze automatisch ingeladen 
worden in de webshop bij het goede artikel. Je kunt bij 
ons voor zowel 2D- als 3D-beelden terecht! Daarnaast 
kunnen we (zelfs met drones) professionele bedrijfs-  
of eventvideo’s voor je schieten.

Succes booqen met je hele  
bedrijfsvoering in één oplossing? 
Ontdek de booq Bricks:

• POS • Personeelsplanner
• Bar/Kitchen Manager • Websites/webshops
• Tafelreservering • Ticketing

0880 55 66 77
booqonline.nl

Ontwikkeld door:


