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Agenda: 

 

Korte introductie Reeleezee 

Nieuwe generatie online kassa’s: cashr 

Prijsopbouw cashr – betalen per gebruik 

Demonstratie cashr  

 

 



Reeleezee in het kort... 

• Pionier op het gebied van online boekhouden en online 

toepassingen voor accountancy 

• Gebruikgemak zit in ons DNA: Real Easy 

• > 40.000 online administraties 

• > 100.000 actieve gebruikers 

• 63 medewerkers 

• 3 vestigingen: NL + IN + TR 

 

 



Cashr: het concept 

• Nieuwe generatie kassasoftware voor tablets en smartphones 

• Voor horeca en retail 

• Meer en betere functionaliteit tegen (veel) lagere kosten 

• Flexibel en mobiel 

• Ondersteuning van alle gangbare randappatuur en accessoires 

• Cashr app gratis te downloaden 

• Koppelbaar aan online backoffice en boekhouding 

• Ook offline doorwerken! 

 

 



Cashr voor tablets en smartphones... 

• Werkt op alle tablets en smartphones 

• iOS en Android 

• Professionele POS met het gemak van een App 

• Investering in hardware substantieel lager dan met traditionele POS-

systemen 

• Dure onderhoudscontracten voor reserve hardware overbodig 

• Integratie met alle gangbare randapparatuur mogelijk (lades, 

bonprinters, barcodescanners) 

• Ondersteuning voor elektronisch betalen via PIN en credit cards 

 

 



Online koppeling met de boekhouding... 

• Alle transacties op de kassa direct gesynchroniseerd met de 

boekhouding 

• Kassa werkt ook door zonder internetverbinding 

• Automatische synchronisatie zodra kassa weer online is 

• Compleet boekhoudpakket met o.a. gekoppelde BTW-aangifte, 

Scan&Boek van inkoopfacturen, voorraadadministratie, 

facturatie, etc. 

• Eenvoudig samenwerken met accountant of boekhouder 



Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen 

• Breed gedragen initiatief van marktpartijen 

• Gericht op financiële ‘Fair Trade’  

• Technische maatregelen ter voorkoming van misbruik en borging 

integritieit van financiële gegevens op basis van Reeleezee 

Assurance Architecture (RSA) 

• Belastingdienst betrokken bij  

• totstandkoming KBA = voordelen voor ondernemers  



Online koppeling met de boekhouding... 

• Alle transacties direct gesynchroniseerd met de boekhouding 

• Kassa werkt door ook als internetverbinding niet beschikbaar is 

• Automatische synchronisatie zodra kassa weer online is 

• Compleet boekhoudpakket met o.a. gekoppelde BTW-aangifte, 

Scan&Boek van inkoopfacturen, voorraadadministratie, facturatie, 

etc. 

• Eenvoudig samenwerken met accountant of boekhouder 



Cashr: betalen op basis van gebruik... 

 



Demonstratie... 


