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Geldermalsen

Rijssen

De Ridder & Den Hertog

De Ridder & Den Hertog Geldermalsen
Laageinde 13b  T: 0418 - 59 12 45
4191 NR Geldermalsen F: 0418 - 59 25 88

De Ridder & Den Hertog Rijssen
Kryptonstraat 35   T: 0548 - 51 54 15
7463 PB Rijssen  F: 0548 - 54 01 00

Internet
info@ridderenhertog.nl
www.ridderenhertog.nl

Openingstijden Service Center
Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur.

Openingstijden Showroom
Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur.
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De Ridder & Den hertog
De Ridder & Den Hertog is bij elkaar al 70 jaar leverancier van weegschalen en kassasystemen. De Ridder 
& Den Hertog gaat sinds 2011 als één bedrijf verder. Door de vestiging in Geldermalsen (Gelderland) en de 
vestiging in Rijssen (Overijssel), kan De Ridder & Den Hertog efficiënter en effectiever handelen.

Nieuw logo in 2018

In 2018 introduceert De Ridder & Den Hertog een compleet nieuwe huisstijl. Dit is een grote onderneming, want we 
gaan over op een nieuw R&H logo. U gaat dit oa. merken aan onze bedrijfsauto’s, website, folders, flyers, communi-
catie uitingen en dergelijke. De Ridder & Den Hertog blijft natuurlijk nog steeds uw vertrouwde partner op het gebied 
van kassaystemen, weegschalen en toebehoren. W W W . R E N H . N L

Kassasystemen

Wat betreft kassasystemen zijn wij erg flexibel. Onze adviseurs bekijken graag per onderneming wat de wensen 
zijn voor een kassasysteem. In sommige gevallen kan een onderneming goed uit de voeten met onze “eenvoudige”  
kassasystemen, terwijl in andere gevallen een uitgebreid CASPOS kassasysteem nodig is.

Management Software

In veel ondernemingen is een koppeling van het kassasysteem met externe management software wenselijk. Met 
onze CasMan software bieden wij u een complete management software. Hiermee regelt u het artikelbeheer, acties, 
diverse omzetrapportages, debiteurenbeheer, facturatie, goederenbeheer, inventarisatie,bestellingen, schapkaarten 
en meer. Het softwarepakket wordt samengesteld naar de wens van de ondernemer.

Weegschalen

Zowel op het gebied van winkelweegschalen, als op het gebied van industriële weegschalen kunnen wij u                 
voorzien van diverse weegoplossingen. In deze brochure staat een selectie van onze weegschalen. Op de website          
www.ridderenhertog.nl vindt u een compleet overzicht van al onze weegschalen.

Service Center

Een essentieel onderdeel van De Ridder & Den Hertog is onze serviceverlening. Service is een breed begrip          
binnen het bedrijf. Om u ook na aankoop van onze producten te ondersteunen is het service center opgericht.           
Vanuit het service center kunnen we u helpen met het onderhouden, repareren, kalibreren, keuren en herkeuren 
van onze producten. Dit kan bij u op locatie, maar we verlenen ook service op afstand.
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De Ridder & Den hertog

Locatie in Geldermalsen

Locatie in rijssen
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Altijd een vrijblijvend en passend advies
Een kassasysteem of weegschaal koopt u niet zomaar. 
Het is een belangrijke investering en daarom wilt u wor-
den voorzien van een goed advies. Omdat wij graag met 
u mee denken vinden wij het belangrijk om al uw wensen 
op een juiste manier om te zetten in een goed werkend 
resultaat. Als u de uitgebreide service daarbij optelt kunt 
u gerust spreken van een waardevolle investering.

Klantenservice
De Ridder & Den Hertog hecht al sinds de oprichting 
van de afzonderlijke bedrijven aan het belang van goede 
klantenservice. De servicemogelijkheden zijn in de loop 
der tijd zo uitgebreid dat u op veel manieren ondersteund 
kunt worden. Op pagina 7 en 8 vindt u een samenvatting 
van alle servicemogelijkheden. 

De showroom bezichtigen?
U kunt van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.30 
uur de showrooms in Geldermalsen en Rijssen bezich-
tigen. Onder het genot van een kop koffie vertellen onze 
medewerkers u graag over alle mogelijkheden.

www.ridderenhertog.nl
Ook online zijn wij vertegenwoordigd met een website 
waarop u al onze producten en diensten kunt bekijken. 
U vindt er tevens handleidingen, video’s met ervaringen 
van onze klanten, het laatste nieuws en onze algemene 
voorwaarden. Ga naar www.ridderenhertog.nl en ontdek 
de mogelijkheden.

Vergaderen in Geldermalsen
Sinds wij zijn gevestigd in het nieuwe pand in Gelder-
malsen hebben we een grote vergaderruimte tot onze 
beschikking. 

Algemene informatie

De ruimte stellen wij graag kosteloos beschikbaar aan 
brancheorganisaties welke gebruik maken van weeg- en 
afrekenapparatuur. 

Wij willen graag persoonlijk in contact komen met onze 
verschillende doelgroepen. Het uitwisselen van ervarin-
gen op product- en serviceniveau is daarbij van groot 
belang. 

De Ridder & Den Hertog kan er op die manier voor zorgen 
dat het ook in de toekomst aan uw wensen kan blijven 
voldoen. Bekijk de voorwaarden op de website of neem 
contact op per mail of telefoon voor meer informatie.

Prijsvoering
U vindt in deze brochure geen prijzen. Om het u zo over-
zichtelijk mogelijk te maken wat prijsvoering betreft willen 
wij u uitnodigen om in overleg met onze verkoopafdeling 
een product- en dienstenpakket samen te stellen dat aan-
sluit op uw wensen.

Bel of mail onze verkoopafdeling om op de hoogte te 
worden gebracht van alle prijzen.

Telefoonnummer Geldermalsen: 0418 - 59 12 45
Telefoonnummer Rijssen: 0548 - 51 54 15

E-mail: info@ridderenhertog.nl

Bezoek ook www.ridderenhertog.nl voor meer informatie!
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service center
U wilt natuurlijk zo snel en efficiënt mogelijk geholpen 
worden. De Ridder & Den Hertog heeft zodoende een 
speciaal Service Center in het leven geroepen om u 
op verschillende manieren te kunnen ondersteunen. 

Servicecontracten
De Ridder & Den Hertog maakt gebruik van meerdere 
servicecontracten voor bijvoorbeeld onderhoud, software, 
keuringen  etc. U kunt dus zelf bepalen in hoeverre u ge-
garandeerde service van ons verlangt. 

Mocht u het lastig vinden om te bepalen wat de beste 
keuze voor u is, dan kunt u altijd één van onze medewer-
kers raadplegen. Zij weten precies wat er mogelijk is en 
kunnen voor u oplossingen op maat verzorgen.

Instructies en herhalingscursussen
Heeft u een product bij ons aangeschaft? Dan zorgen wij 
voor een vakkundige uitleg. Het komt ook voor dat wij u 
uitnodigen om een complete instructie te volgen in één 
van onze speciale uitlegruimtes. 

De ervaring leert dat het nuttig is om een eenmalige uit-
leg van een specialist op een rustige plaats te krijgen. 
Op deze manier kunt u bij terugkeer op uw bedrijf gelijk 
aan de slag en hoeft u niet steeds het instructieboekje te 
raadplegen.

Mocht u op een later moment nogmaals kennis willen op-
doen middels een cursus dan kan dat altijd. Maak tijdig 
een afspraak en wij helpen u zo goed als mogelijk verder. 

Met name op het gebied van CASman Software is het 
verstandig om gebruik te maken van een opfriscursus. 
Zo blijft u geheel up-to-date en kunt u optimale resultaten 
behalen en daarmee flink in kosten besparen.

Remote support
Als u gebruik maakt van het CASman Software program-
ma (zie vanaf pagina 30) kan onze softwareafdeling met 
behulp van een internetverbinding op afstand service 
verlenen.

Binnen- en buitendienst
Onze binnen- en buitendienst helpen u graag verder op 
weg. Zowel intern als op locatie kunnen reparaties worden 
uitgevoerd. 

Als u een nieuw weeg- en/of afrekensysteem heeft aan-
geschaft, komt onze buitendienst dit leveren en compleet 
installeren. Zij geven u tevens de laatste instructies en 
zorgen ervoor dat u snel aan het werk kunt.

NMi en Agentschap Telecom
Als fabrikant en leverancier van weegwerktuigen beschikt 
De Ridder & Den Hertog over het ‘Erkend Keurderschap’. 
Dit wordt jaarlijks getoetst door NMi Certin B.V.

Ook wordt er met het Agentschap Telecom samenge-
werkt. Zij houden toezicht op de Metrologiewet. Onze 
servicemedewerkers kunnen dit, na een goedgekeurde 
controle, aangeven middels een speciale sticker.

Onze servicemedewerkers zijn gecertificeerd als ‘Er-
kend Keurder’. Zij beschikken over de bevoegdheid 
om keuringen te doen volgens de Metrologiewet. Deze 
keuringen (nieuwkeur, kalibratie en herverzegeling) 
worden uitgevoerd met gecertificeerde gewichten.

Wij voorzien u graag van snelle service!
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service center
U kunt er op vertrouwen dat wij over de juiste kennis en 
middelen beschikken om uw weegwerktuig(en) op een 
correcte manier te controleren. De Ridder & Den Hertog 
is tevens bevoegd om u na een goedgekeurde controle 
te voorzien van een officieel certificaat. 

Een aantal branches werken met kwaliteitssystemen en 
hebben voor zichzelf en hun klanten dus zekerheid en 
bewaking van kwaliteit nodig. Dit kan onder andere door 
jaarlijkse of halfjaarlijkse controle van uw meetinstru-
menten en afgifte van kalibratiecertificaten.

Kalibreren, keuren en herkeuren.
De Ridder & Den Hertog is bevoegd om verschillende 
metingen en keuringen uit te voeren. Zoals aangegeven 
is het zinvol om met onze verkoopafdeling te inventa-
riseren welke service u van ons verlangt. Zij kunnen u 
snel op de hoogte brengen van alle mogelijkheden.

Op www.ridderenhertog.nl kunt u nog eens rustig nalezen 
wat kalibreren, keuren en herkeuren precies inhoudt. 

Betrouwbare kassasystemen.
Zowel ondernemers als de Belastingdienst hebben be-
lang bij betrouwbare afrekensystemen. Ondernemers 
lopen aanzienlijk minder financiële en fiscale risico’s 
wanneer de gegevens in de administratie volledig en 
juist zijn. Een betrouwbaar afrekensysteem voorkomt 
de kans op fraude en problemen met de accountant 
of de Belastinginspecteur. Ook kost het veel minder 
tijd om administraties (automatisch) te controleren.  

De Ridder & Den Hertog heeft in samenwerking met de 
Belastingdienst een intentieverklaring ondertekend voor 
het Keurmerk Betrouwbare Kassasystemen. Hiermee 
geeft De Ridder & Den Hertog aan geen enkele vorm 
van fraude te ondersteunen.

Service per telefoon of e-mail
Om u telefonisch snel van dienst te kunnen zijn, maken 
wij gebruik van een keuzemenu:

Toets 1 voor de verkoopafdeling
Toets 2 voor de software afdeling
Toets 3 voor service aan uw weeg- of afrekenapparatuur
Toets 4 voor overige vragen

U kunt van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur 
telefonisch contact met ons opnemen.

Ook buiten kantooruren kunt u ons bereiken. Op werk-
dagen wordt u ’s avonds tot 22.00 uur doorgeschakeld 
naar één van onze servicemedewerkers. In het weekend 
zijn we van 08.00 tot 22.00 uur bereikbaar.

Telefoonnummer Geldermalsen: 0418 - 59 12 45
Telefoonnummer Rijssen: 0548 - 51 54 15

E-mail: info@ridderenhertog.nl
Website: www.ridderenhertog.nl
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Gecertificeerde gewichten om een precisiekeuring te verrichten
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Combinaties van producten retail
De weegschalen en kassasystemen van De Ridder & 
Den Hertog zijn eenvoudig te combineren met andere 
producten uit het uitgebreide assortiment.

Denk hierbij aan bon- en etiketprinters, barcodescan-
ners, klantendisplays, MDE-Terminals, klantenscanners, 
mobiele ordersystemen en uiteraard ook aansluitingen 
op softwaregebied. 

U kunt hiernaast alvast een kijkje nemen in de meest 
voorkomende combinaties om een beeld te krijgen van 
diverse mogelijkheden.

Zoals u kunt zien is het mogelijk om verschillende producten 
met elkaar te koppelen zonder ondersteunende software. 
Als u wel gebruik wilt maken van een Back Office systeem 
dan kunt u gebruik maken van ons CASman Software pro-
gramma.

Meer informatie
Kassasystemen:   pagina 10 t/m 15  
Weegschalen:    pagina 16 t/m 18
Inbouwmogelijkheden: pagina 19
Extra toebehoren:  pagina 20 t/m 23
CASman Software:   pagina 30 t/m 34

Aangezien er veel combinaties mogelijk zijn en dit ook 
invloed zal hebben op de uiteindelijke prijs, vragen we 
u om telefonisch contact met ons op te nemen voor een 
helder overzicht.

Onze verkoopafdeling zit voor u klaar om vrijblijvend ad-
vies te geven of uw overige vragen zo spoedig mogelijk 
te beantwoorden. Zo komt u niet voor verassingen te 
staan en weet u exact waar u aan toe bent ten aanzien 
van product- en prijsniveau.

• Kassalades
• Klantendisplays
• Bonprinters
• Vaste scanners
• Handscanners
• Mobiele ordersystemen
• PIN-koppelingen
• Scanner scales
• Weegschalen

Kassasystemen (pagina 10 t/m 15)

(pagina 16 t/m 18) Weegschalen
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• Indicators 
• Geldlades
• Bon- label- en etiketprinters
• Handscanners
• Vaste scanners
• PIN-koppelingen
• Pankruizen
• Pannen / zakrekjes
• Controlelampen
• Onderzettafels
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• MDE-Terminals
• Klantenscanners
• Paslezers
• Klantenkaartsystemen

Externe mogelijkheden
• Thermische rollen
• Kassarollen
• Pinrollen
• Etiketten
• Inktlinten

Bonrollen en etiketten
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Combinaties kassasystemen

Combinaties weegschalen
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De CASPOS kassasystemen onderscheiden zich van 
andere touchscreen (aanraakschermen) kassasystemen 
doordat ze volledig op PC-computertechniek draaien. 
Door de moderne techniek van deze systemen zal het 
kassasysteem een steeds grotere plaats invullen binnen 
uw bedrijfsprocessen.

Onze CASPOS kassasystemen kunnen tevens worden 
voorzien van verschillende toebehoren zoals klantendis-
plays, scanners, weegschalen geldlades etc. Een over-
zicht met aan te sluiten toebehoren kunt u zien op pagina 
9.

Functies:

Afrekenen
Scannen
Wegen

Factureren
Voorverpakken (Etiketteren)
Bezorgmodule

Kortingen
Klantenkaarten
En meer...

Het CASPOS kassasysteem kan in diverse variaties uit-
gevoerd worden. Voor elke situatie is er een geschikte 
uitvoering. Ook is het mogelijk dit kassasysteem te kop-
pelen met een weegplateau. Zie pagina 18 voor meer 
info over het weegplateau.

Met het aanschaffen van het CASman Software pakket 
(zie vanaf pagina 30) kunt u tevens uw gehele back office 
beheren. Gezamenlijk zullen soft- en hardware u voorzien 
van een krachtig systeem dat klaar is voor de toekomst.

touchscreen kassasystemen

Touchscreen scherm, weegplateau en geldladeTouchscreen scherm

CASPOS RVS constructieCASPOS All-in-one constructie

CASPOS + weegplateauCASPOS

Meer informatie over CASPOS kassasystemen? Ga naar www.ridderenhertog.nl
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IMPRESSIE R&H CASpos

Heerlijke kazen, wijnen en delicatessen bij de Pompernikkel in Duiven
2 CASPOS kassasystemen gekoppeld aan 2 Mettler weegplateaus.
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R&H Q Touch 12 (12 inch scherm)

Met de R&H Q Touch 12 kassa kunt u vele kanten op. Dit 
multifunctionele afrekensysteem staat inmiddels bij veel 
van onze klanten bekend als zeer betrouwbaar en bewijst 
zijn functionaliteit en eenvoud telkens weer. 

De software is geschikt voor zowel de detailhandel als de 
horeca. Het scherm kunt u personaliseren om het zo goed 
mogelijk op uw werkzaamheden aan te laten sluiten. 

U kunt de R&H Q Touch 12 tevens op verschillende ma-
nieren bevestigen om het zo comfortabel mogelijk te ma-
ken op uw werkplek. 

Het compacte en ergonomische design in combinatie 
met de krachtige soft- en hardware functies maken de 
R&H Q Touch II tot een ideaal afrekensysteem.

TouchScreen Kassasystemen
Naast de CASPOS bieden wij u nog diverse andere 
touchscreen kassasystemen. Deze modellen vindt u 
op de volgende pagina’s.

Een R&H kassasysteem zorgt voor een snelle, begrijpe-
lijke en zeer betrouwbare afrekening. Daarnaast geven 
de systemen een professionele uitstraling aan uw winkel. 
Iets wat door veel ondernemers zeer op prijs wordt ge-
steld.

Een overzichtelijke indeling op het aanraakscherm zorgt 
ervoor dat u sneller kunt werken dan ooit tevoren. Voor u 
prettig, voor uw klanten natuurlijk ook. 

Koppeling aan externe apparatuur
Het is mogelijk om verschillende producten te koppelen 
aan één van deze kassasystemen. Zo kunt u kassa-
lades, scanners, klantendisplays en printers eenvoudig 
aansluiten (zie vanaf pagina 20). Ook is het mogelijk om 
rekenweegschalen zoals de UWE ASEP (zie pagina 18) 
te verbinden aan onze touchscreen afrekenapparatuur.

CASman Management Software
Met CASman Software is uw kassasysteem helemaal 
compleet. Vanaf pagina 30 kunt u precies zien wat er alle-
maal mogelijk is om met behulp van uw PC alle apparatuur 
en data te managen uit uw kassasysteem. CASman Soft-
ware is aan te sluiten op alle touchscreen kassasystemen 
in ons assortiment.

Inbouwen van uw kassasysteem
De R&H Q Touch 12 kassa leent zich perfect om in een 
checkout in te bouwen. Dit wordt voornamelijk toegepast 
in supermarkten en/of biologische winkels. Ook op een 
toonbank of aan een muur kan de R&H Q Touch 12 op 
een nette manier worden verwerkt. 

D 275 x B 315 x H 65 mm

R&H Javand
De R&H Javand is een breed inzetbaar kassasysteem 
voor de detailhandel en horeca. Dankzij de eenvoudige 
bediening mag er gesproken worden over een zeer ge-
bruiksvriendelijk kassasysteem.

De R&H Javand software kan gebruikt worden op diverse 
Windows en Android apparaten. Ook bestaat de mogelijk-
heid om op uw huidige hardware te blijven werken. 

R&H Javand wordt vaak gekoppeld met een pinterminal, 
weegschaal, geldlade, klantendisplay en/of scanner. Ook 
is het mogelijk om te koppelen met een terrasloper hand-
held.

Dankzij de uitgebreide rapportages kan er op eenvoudige 
wijze inzicht verkregen worden in alle financiële gegevens  
op artikel, groepen, btw en totaal niveau.
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R&H Q touch 10
Het unieke aan de R&H Q Touch 10 kassa is de integratie 
van de bonprinter en het klantendisplay in één compact 
design. Dit is met name handig in een omgeving waar 
alle ruimte optimaal moet worden benut. 

Het scherm is overzichtelijk ingericht en kan eventueel 
naar wens worden ingedeeld. Zo kunt u de software zo 
efficiënt mogelijk matchen met uw dagelijkse werkzaam-
heden. 

Zoals u hierboven kunt zien hebben ze bij de R&H Q 
Touch 10 ook veel aandacht besteed aan de grafische 
weergave van alle bedieningsknoppen. Dit zorgt ervoor 
dat u nog prettiger kunt werken. 

Mocht u extra apparatuur zoals printers en scanners willen 
aansluiten dat is dat uiteraard geen probleem. Ook een 
geldlade is in een handomdraai aangesloten.

TouchScreen Kassasystemen

D 300 x B 300 x H 120 mm

Bestellingen opnemen op afstand gaat vanaf nu nog een-
voudiger en sneller met behulp van de R&H Q Order of 
de R&H Orderman. Deze apparaten kunt u het beste ver-
gelijken met een smartphone. 

In een drukke situatie is het belangrijk dat u op een snelle 
en efficiënte manier uw bestellingen kunt opnemen. Met 
de overzichtelijke navigatie in deze systemen gaat dat 
zeker lukken. Communiceren met deze handhelds gaat 
via WI-Fi of NFC.

Alle gegevens welke in uw kassasysteem staan gepro-
grammeerd, kunnen worden gesynchroniseerd met dit 
handige touchscreen apparaat. U bent dus altijd automa-
tisch helemaal up-to-date.

R&H Terras handheld
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Eenvoudige Kassasystemen

R&H MA-600 vlak R&H MA-600
De R&H MA-600 is een veelzijdige en compacte kassa 
welke speciaal is ontworpen om op kleine schaal in een 
retail- of horeca-omgeving perfect werk te verrichten. 

Met verschillende displays en de eenvoudig te gebruiken 
thermische ticket- en journaalprinters is de R&H MA-600 
de flexibele en betaalbare oplossing voor elk kleinschalig 
verkooppunt. 

Het kassasysteem is leverbaar in twee uitvoeringen. Het 
enige verschil zit hem in het bedieningspaneel. De stan-
daard versie maakt gebruik van normale toetsen en de 
R&H MA-600 Vlak is voorzien van een vlak toetsenbord. 

In een omgeving waar veel vocht en/of stof aanwezig is, 
zoals binnen de horeca of bij een bakkerij, beschermd 
een ‘Vlak’ voorkeuzetoetsenbord de apparatuur net even 
iets beter dan een toetsenbord met een normale druk-
knop.

D 460 x B 437 x H 299 mm D 460 x B 437 x H 299 mm

Bent u op zoek naar een eenvoudig kassasysteem? 
Geen probleem bij De Ridder & Den Hertog. Ook al is 
de apparatuur eenvoudig van opzet, goede kwaliteit 
en service blijft het uitgangspunt.

U kunt natuurlijk ook bij de groothandel een goedkoper 
kassasysteem kopen, maar de ervaring leert dat men 
daar snel op terug komt, omdat het bedrijf niet de juiste 
kennis en kunde heeft om u snel en efficiënt van dienst 
te kunnen zijn.

Koopt u bij De Ridder & Den Hertog een kassasysteem, 
dan bent u verzekerd van goede service. Mocht u vragen 
of advies nodig hebben dan zitten onze servicemedewer-
kers klaar om u zo snel mogelijk verder te helpen.

In een aantal situaties is het niet nodig om een compleet 
afrekensysteem aan te schaffen. Denk hierbij aan een 
kleine kassa om statiegeld te berekenen of een systeem 
dat maar een klein aantal artikelen te verwerken heeft. 

Juist in deze situaties zullen we u altijd adviseren om één 
van onze eenvoudigere kassasystemen te bekijken.

Modellen
Eén van de meest verkochte eenvoudige kassasystemen 
is de R&H MA-600. Dit model (zie hiernaast) bewijst al 
jarenlang goed mee te gaan en wordt door veel van onze 
klanten gezien als een zeer betrouwbaar instapmodel.

Ook bieden we een aantal andere kassasystemen aan 
zoals de R&H CR serie waarvan u kunt verwachten dat 
ze zeer bruikbaar zijn voor het verwerken van eenvou-
dige afrekenopdrachten in de retail of horeca.
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Eenvoudige Kassasystemen

R&H QMP 18
D 290 x B 240 x H 110 mm / D 415 x B 410 x H 110 mm

Ondanks het kleine formaat van dit kassasysteem kunt u 
vertrouwen op een aantal handige functies, voldoende op-
slagruimte en een snelle verwerking van uw transacties. 

De R&H QMP 18 is met name op het gebied van mobiliteit 
erg sterk. Dit is erg handig, vooral in de ambulante handel. 
De Ridder & Den Hertog levert de R&H QMP 18 optioneel 
met een kleine geldlade. Kortom: een compacte en kwali-
tatieve kassa welke als instapmodel zijn betrouwbaarheid 
keer op keer bewijst.

De R&H QMP 18 is standaard uitgevoerd met een in-
terne bonprinter, LED klantendisplay en LCD gebruikers-
display.

Naast de standaard functies beschikt dit model ook over 
12 vrij te programmeren toetsen voor productgroepen. 
Ook beschikt de R&H QMP 18 over verschillende uit te 
printen financiële rapportages.

Elke dag genieten van heerlijk brood bij Broodje van Eigen Deeg in Groningen
CASPOS kassasysteem met bonprinter en klantendisplay
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winkelWeegschalen

Mettler Freshway Mettler Freshbase Hoog & Laag
Zoekt u een product dat vlot te bedienen is en klanten 
voorziet van productinformatie? Kijk dan eens naar de 
Mettler FreshWay en de Mettler FreshBase (hoog en laag)

Beide weegschalen (zie hierboven) hebben standaard 
zeer scherpe kleurenschermen met LED achtergrondver-
lichting. U kunt de hoek van het aanraakscherm zodanig 
instellen dat dit voldoet aan uw ergonomische eisen. 

Het verschil tussen beide systemen is gebaseerd op de 
hoogte van het werkscherm en het klantendisplay. Ook zijn 
er verschillen wat betreft de software. 

Deze Mettler weegschalen hebben geen onnodige ope-
ningen of hoeken waarin vuil kan ophopen. De duurzaam 
gegoten en glazen oppervlakken zijn slijtvast en gemak-
kelijk reinigbaar. Kortom, duurzaam en kwalitatief hoog-
waardig.

De Ridder & Den Hertog is leverancier van speciaal 
geselecteerde weegschalen van Mettler Toledo. Dit 
wereldwijd bekende bedrijf is expert op het gebied 
van weegapparatuur. U kunt er dus vanuit gaan dat u 
kwaliteit in huis haalt.

Het speciaal door De Ridder & Den Hertog geselecteerde 
assortiment bestaat uit een aantal winkelweegschalen 
welke in verschillende uivoeringen en prijsklassen ver-
krijgbaar zijn.

De Mettler FreshWay, hiernaast afgebeeld, is één van de 
meest succesvolle touchscreen winkelweegschalen. U 
kunt deze weeg-afrekensystemen dan met recht rekenen 
tot onze topmodellen.

Op pagina 17 vindt u verschillende uitvoeringen van de 
Mettler BC. Dit is een Mettler winkelweegschaal zonder 
touchscreen scherm.

Bent u op zoek naar een goede winkelweegschaal en 
probeert u op kosten te besparen? Bekijk dan de UWE-
modellen op pagina 18.

Koppeling aan externe apparatuur
Op de UWE-serie na kunnen alle winkelweegschalen 
van De Ridder & Den Hertog in een handomdraai worden 
gekoppeld aan scanners en geldlades.

Management Software
U kunt alle Mettler Toledo weegschalen aansluiten op 
onze management software. Zo kunt u direct gegevens 
exporteren naar uw computer en vervolgens de complete 
back office administratie bijhouden. Zie vanaf pagina 28 
voor een uitgebreid overzicht van het CASMan software-
pakket.

D 442 x B 415 x H 501 mm D 334 x B 390 x H 534 mm       

Klantendisplay Mettler FreshWay

D 490 x B 137 x H 534 mm
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winkelWeegschalen

De Mettler BC is een professionele oplossing voor de 
kostenbewuste retailer. In ons assortiment kunt u een 
keuze maken uit een BC met dubbele printer, een hoge 
of lage BC uitvoering en een BC ‘bedien u zelf systeem’.

U kunt de weegschalen koppelen aan een geldlade of 
scanner. Het netwerk kan tevens uitgebreid worden tot  
maximaal 99 weegschalen. 

Het ontwerp van de BC past in elk winkelinterieur. De 
weegschaal is ontworpen voor gebruik in de retail en is 
bestand tegen schommelingen in temperatuur, vocht en 
normale werkvervuiling.

Alle BC uitvoeringen zijn compact uitgevoerd en hebben 
een conventioneel toetsenbord om efficiënt te kunnen 
werken. De BC weegschalen zijn ook uniek vanwege 
de snelle weegfuncties. Dankzij de platte en compacte 
vormgeving van de BC bespaart u ruimte op de toon-

Mettler bC hoog dubbele printer

Hoog model: D 443 x B 390 x H 590 mm

Mettler bC b.u.z.
Deze BC weegschaal wijkt af doordat het speciaal is op-
gezet om door uw klanten zelf te worden bediend. B.U.Z. 
staat dan ook voor ‘Bedien U Zelf’. 

De variabele indeling van het self-service toetsenbord 
met 25, 50 of 100 toetsen stelt de klant in staat om de 
te wegen, producten snel te identificeren en een etiket te 
printen met het juiste gewicht en prijs erop. 

Het weegsysteem is uitermate gebruiksvriendelijk, heeft 
een ergonomische vormgeving en een uitermate snelle 
weeg- en printerfunctie. 

Robuust en duurzaam: het ‘light touch-toetsenbord’ slijt 
niet en is eenvoudig schoon te maken. Kortom, een per-
fecte keuze voor retailers met kleine tot medium-grote 
productassortimenten in de zelf-service versafdeling. 

D 413 x B 390 x H 663 mm

bank, ontstaat er geen visuele barrière voor klanten en 
hebben uw medewerkers eenvoudige en snelle toegang 
tot alle producten.

Dankzij de duurzaamheid en het gebruiksgemak van de 
compacte weegschalen zijn ze ook zeer geschikt voor 
productvoorbereiding, prijsmarkering en etikettering.

Als u meer wilt weten over de specificaties rondom één 
van deze systemen kunt u altijd contact opnemen met 
onze verkoopafdeling. Zij zitten klaar om uw vragen te 
beantwoorden en helpen u graag verder op weg.

Mettler bC Hoog & Laag
Laag model: D 495 x B 390 x H 292 mm
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winkelweegschalen

METTLER ArivaUWE ASEP p & uwe asep
De Mettler Ariva is een compact en stevig plateau. Dit 
weegplateau is op eenvoudige wijze te koppelen aan 
de diverse POS kassasystemen uit ons assortiment.

Net als de UWE ASEP is dit plateau te gebruiken als 
weeg- en afrekencombinatie. De Mettler Viva onder-
scheidt zich dankzij zijn strakke design.

De koppeling van de software van de Mettler Viva met 
de software van de CASPOS kassasystemen zorgt 
er voor dat de weergave van prijs en gewicht in het 
scherm van de kassa te zien zijn. Dit geldt ook voor 
het klantendisplay.

Op pagina 10 in deze brochure ziet u enkele voorbeel-
den van het gebruik van dit plateau in de praktijk.

De UWE ASEP is een betrouwbare rekenweegschaal 
welke met name in de retail veel wordt gebruikt.

Bij De Ridder & Den Hertog komt het regelmatig voor 
dat deze weegschalen in combinatie met een kassasy-
steem worden gebruikt (De R&H Q Touch 12 en de R&H 
Q Touch 10). 

Ook voor gebruik in de ambulante handel is het een 
prettige weegschaal omdat het is voorzien van een in-
gebouwde oplaadbare accu met adapter. 

U kunt de weegschaal eventueel aansluiten op een etiket-
printer. De UWE ASEP is tevens standaard voorzien van 
displayverlichting. 

Zoals u kunt zien is de weegschaal in twee varianten 
verkrijgbaar. Het verschil zit in alleen in het verhoogde 
klantendisplay bij de ASEP P.

Links: D 360 x B 360 x H 114 mm

Rechts: D 360 x B 360 x H 474 mm

METTLER scanner scale
De Mettler Scanner Scale is een ideale scanner-weeg-
schaal welke eenvoudig kan worden ingebouwd in uw 
check-out.

Met name supermarkten zullen dit ervaren als een handige 
oplossing om ervoor te zorgen dat alle af te wegen produc-
ten ook daadwerkelijk worden afgerekend aan de kassa. 

U kunt tot aan 15 kilo zeer nauwkeurige metingen uitvoer-
en. Dit betekent dat ook de wat zwaardere producten, 
zoals watermeloenen, makkelijk gewogen en afgerekend 
kunnen worden. 

Het ontwerp van de scanner-weger is zo robuust dat 
schokken en vocht geen problemen kunnen veroorzaken. 
Ook stof en ander soort vuil krijgen weinig kans om het 
systeem binnen te dringen. 

D 370 x B 350 x H 141 mm
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inbouw apparatuur retail

Compleet systeemInbouw afrekensysteem
Als u op zoek bent naar een compleet systeem dan bent 
u bij De Ridder & Den Hertog aan het juiste adres. 

Er zijn verschillende mogelijkheden om een compleet    
systeem samen te stellen. 

In samenwerking met een van onze adviseurs kunt u 
bekijken wat de meest geschikte samenstelling is in uw 
onderneming.

Vaak zijn er scanners, bonprinters, weegoplossingen en 
overige randapparatuur nodig bij het afrekenpunt.

In deze brochure vindt u ook een overzicht van alle acces-
soires en randapparatuur.

Afmetingen kunnen variëren

Hierboven ziet u het CASPOS kassasysteem dat is aan-
gesloten in een checkout.

Dit kassasysteem is zeer geschikt om in te bouwen in 
diverse checkouts.

Uiteraard kunt u ook gebruik maken van een printer en 
klantendisplay om de klant van product- en prijsinformatie 
te voorzien. 

Ook op het gebied van scanning verzorgen wij verschil-
lende oplossingen, zoals bijvoorbeeld de Mettler scanner 
scale die hiernaast te zien is.

Het is verstandig om met één van onze verkopers te 
bespreken welke producten er ingebouwd kunnen wor-
den. Onze technische afdeling kan het systeem volledig 
inbouwen. 

CASPOS constructie van achteren

CASPOS constructie van de zijkant
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toebehoren retail

Gewone geldlade

Check-out geldlade

Scanners

Handscanner

Scanapparatuurgeldlades

Bonprinter

Keukenprinter

Bonprinters
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toebehoren retail

Hoge en lage klantendisplays

CASPOS kleurendisplay

klantendisplays

Pinterminal

Valsgelddetector

Extra toebehoren
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extra toebehoren

Standaard of bedrukt met eigen logo Standaard of bedrukt met eigen logo

Kassa- en pinrollen etiketten

inktlinten Geldkluizen

weegschaal pannen

weegschaal zakrekjes
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Externe apparatuur

Met deze veelzijdige en robuuste MDE-Terminal kunt u 
eenvoudig uw voorraad beheren, shop floor management 
uitvoeren en verschillende distributieactiviteiten onder 
controle houden zoals factureren en inventariseren.

De terminal is voorzien van een scanner aan de bovenzij-
de en de batterij houdt het meer dan 40 uur achtereen vol. 

U kunt de ternminal eenvoudig in een standaard zetten 
zoals u hierboven kunt zien. De standaard is tevens voor-
zien van een oplader en een PC-connector. In combinatie 
met onze back office software van CASman kunt u zeer 
eenvoudig communiceren met uw artikelbestand. 

In overleg met onze verkoop- en softwarespecialisten 
kunt u al snel bepalen hoe de apparatuur en software u 
het beste kunnen ondersteunen bij uw werkzaamheden.

Uw klanten kunnen aan de onderkant van deze klanten-
scanner een barcode scannen van elk aanwezig product 
in uw assortiment.

Op deze manier kunt u uw klanten van snelle prijs- en 
productinformatie voorzien en daarmee extra service 
verlenen. Iets wat zeer gewaardeerd wordt in menig 
winkel met een groot assortiment. 

Het zijn dan ook voornamelijk supermarkten die graag 
gebruik maken van dit systeem. De klantenscanner is 
alleen aan te sturen via onze back office software van 
CASman (zie pagina 32). U heeft dus geen extra werk 
aan het bijhouden van informatie voor op de klanten-
scanner. 

In overleg met onze verkoop- en softwarespecialisten 
kunt u al snel bepalen hoe de apparatuur en software u 
kunnen ondersteunen bij uw werkzaamheden.

KlantscannerMDE Terminal
D 45 x B 75 x H 165 mm D 60 x B 140 x H 140 mm
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industrieweegschalen impressie

UWE telweegschaal UWE controleweegschaal

Veel ondernemers kennen De Ridder & Den Hertog 
als leverancier van kassasystemen en weegschalen 
binnen de retailsector. Maar ook op het gebied van 
industriële- en medische weegapparatuur is het be-
drijf al jarenlang een betrouwbare partner. 

UWE weegschalen
Het UWE-assortiment bestaat uit eenvoudige / zeer kwali-
tatieve rekenweegschalen, bankweegschalen, medische 
weegschalen en unsterweegschalen. De Ridder & Den 
Hertog biedt keuze in verschillende prijsklassen. Zo is er 
voor elke vraag wel een passende oplossing te bedenken.

Riba Weegschalen
De Ridder & Den Hertog verkoopt professionele weeg-
apparatuur dat in verschillende vormen verkrijgbaar is. 
Denk hierbij aan plateauwegers, palletwegers, wegende 
pompwagens, bankweegschalen, medische weegscha-
len en rekenweegschalen.

Shinko Denshi VIBRA precisiebalansen
De precisiebalansen van Shinko Denshi worden in de 
medische-, precisie- en Ex-industrie gebruikt. Shinko 
Denshi VIBRA precisiebalansen kenmerken zich door het 
zeer betrouwbare ’tuningfork meetsysteem’, de nauw-
keurige indelingen en snelle instellingen. Alle modellen in 
ons assortiment zijn tevens geijkt leverbaar. Riba controleweegschaal UWE controleweegschaal
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industrieweegschalen impressie

UWE AFS bankweegschaal RVS

Riba ARCI 35 bankweegschaal

UWE APS bankweegschaal RVS

UWE CS kraanunster 

Riba RVS weegoplossingen

Riba ARCI 25 bankweegschaal
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industrieweegschalen impressie

Riba RBH wegende pompwagen
Riba oprij weegplateau

Riba plateauweger met indicator Riba palletwegers

Riba RVS wegende pompwagen
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RVS weegplateaus

Riba RBLP-UP (oprij platea opklapbaar)Riba RBX (dubbelframe) Riba RBL-OP 

Riba RBCL RVS Riba RBCP RVS

Deze RVS weegplateaus zijn leverbaar in verschil-
lende afmetingen en weegvermogens. 

Standaard in AISA304 RVS  echter de RBX, de RBLP-
UP en RBL -OP zijn in AISA 316 uitvoering te leveren.

Deze worden veelal gebruikt in vochtige omgevingen.
Zijn daarom allen voorzien van RVS weegcellen.

In te zetten als opbouw maar de steviige ‘dubbel frame” 
uittvoering is uitermate geschikt als inbouw oplossing.

De RBLP-OP en RBL-UP worden vaak ingezet in ruim-
ten waar grondige reiniging nodig is. deze zijn opklap-
baar of open te zetten om dit te vergemakkelijken. In 
deze serie zitten hermetisch geslotenIP69 loadcellen.



Pagina 28

precisie- en medische weegschalen impressie

Vibra precisiebalans

Riba BMI personenweegschaal

Vibra HJ-K Precisiebalans

Riba rolstoelweegschaal

Vibra analytische balans

Riba Baby-20 babyweegschaal
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labelprinters impressie

B-FV4D

B-SA4

De Ridder & Den Hertog heeft een aantal uitzonderlijke 
bon- en etiketprinters in het assortiment welke zowel in 
de retail als de industrie optimaal kunnen worden benut.

De bon- en etiketprinters van het merk Toshiba zijn in 
een aantal vormen en prijsklassen verkrijgbaar. Het ene 
type wordt voornamelijk als desktop printer gebruikt en 
het andere type garandeert de stevigheid van een indus-
triële printer. 

U kunt labels, etiketten en zelfs plastic pasjes voorzien 
van barcodes, QR-Codes en verschillende teksten of 
afbeeldingen. Ook RFID technieken kunnen worden 
toegepast. Genoeg mogelijkheden om uw producten, 
verpakkingen en andere materialen te voorzien van doel-
treffende informatie.

De apparatuur wordt geleverd met standaard software. 
In overleg met De Ridder & Den Hertog kunnen we even-
tueel het een en ander uitbreiden om zo goed mogelijk 
aan uw wensen te kunnen voldoen.

Door de verscherpte wetgeving betreft het etiketteren 
van levensmiddelen, worden de Toshiba printers vaak 
gekoppeld aan het CASPOS kassasysteem. Door deze 
koppeling kunt u op snelle en eenvoudige wijze uw le-
vensmiddelen voorzien van een label met allergenen, 
houdbaarheidsdatum, ingrediënten en eventuele ge-
bruiksaanwijzing.

Omdat de verschillende opties per printer zo uitgebreid 
zijn, is het verstandig om informatie op te vragen bij één 
van onze medewerkers. Zij kunnen aan de hand van uw 
werksituatie al snel bepalen wat er zoal mogelijk is

B-SX5

B-EX4T
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CASman Software
De Ridder & Den Hertog werkt al jaren succesvol 
samen met de producenten van CASman Software. 
CASman biedt een back office programma wat in-
middels in heel Europa wordt gebruikt om weeg- en 
afrekenapparatuur softwarematig te beheren en te 
bewerken. 

CASman Software kenmerkt zich door eenvoud en veel-
zijdigheid. U hoeft dus geen ingewikkelde graphics te 
verwachten. Het doel van het programma is om verschil-
lende werkzaamheden uit te voeren op een zo eenvoudig 
mogelijke manier.

Op 1 januari 2018 stonden er binnen ons klantenbestand 
al meer dan 1500 actieve gebruikers geregistreerd uit 
verschillende soorten branches binnen de retailsector. 
Dit geeft nogmaals aan hoe veelzijdig het programma is.

Met CASman Software kunt u uw weeg- en afrekenap-
paratuur beheren vanuit één computersysteem. Middels 
een internetverbinding kunt u ook van meerdere filialen 
gegevens beheren zoals hiernaast is weergegeven. U 
gebruikt tevens alleen de modules die u daadwerkelijk 
nodig heeft. Zo bespaart u ten opzichte van vele andere 
aanbieders al snel extra kosten.

Onze softwaredeskundigen kunnen per telefoon maar 
ook middels internetverbinding (remote support) onder-
steuning verlenen. Ook worden er speciale cursussen 
gegeven om u te voorzien van goede basiskennis. Wij 
hebben alles in huis om u zo spoedig mogelijk verder te 
helpen.

Op de volgende pagina’s hebben we de meest gebruikte 
functies / modules in het kort beschreven om u een beeld 
te geven van diverse mogelijkheden. Ook op onze web-
site www.ridderenhertog.nl kunt u deze informatie zien.

Groothandel

winkel

winkel

winkel

winkel

winkel

winkel

Voorbeeld van CASman Software netwerk met verschillende locaties en apparatuur.

Intelligente importer

2x Evo Line
2x Q Touch II

1x Evo Line
4x CASPOS Touch

4x BC
2x Q Touch II

2x Evo Line
4x CASPOS Touch

4x BC
4x Q Touch II

1x Evo Line
1x Q Touch 10

4x Evo Line
4x Q Touch 10

winkel
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CASman Software
 
Hieronder behandelen we in het kort de meest voor-
komende modules van het CASman Software pakket. 
Mocht er iets niet geheel duidelijk zijn, neem dan ge-
rust contact met ons op. Onze verkoopafdeling helpt u 
graag verder. 

- Artikelbeheer
Het invoeren van artikelen, doorvoeren van prijswijzigingen, 
het bepalen van brutowinst en het maken van koppelingen 
met statiegeld is een fluitje van een cent met Artikelbeheer. 
Wij kunnen tevens de lay-out van deze module helemaal 
naar uw wens indelen. Dit is erg handig omdat niet elke 
branche op eenzelfde manier gebruik wenst te maken van 
deze module.

- Speciale acties (mix match acties)
Met deze module kunt u speciale acties aanmaken voor 
uw kassa en / of weegschaal. Wij spreken hierbij over de 
zogenaamde ‘mix match acties’. Op dit moment zijn oa 
de volgende mix matches mogelijk in CASman Software:

• Bij aankoop van aantal stuks artikelen een bepaald 
bedrag korting berekenen.

• Korting berekenen als de klant een bepaald bedrag 
heeft besteed in uw winkel.

• Bij aankoop van een bepaald aantal stuks artikelen 
een korting berekenen.

• Bij aankoop van een vast bedrag een bepaalde 
• korting berekenen.
• Bij een aantal stuks van twee verschillende artikel-

groepen een korting berekenen.
• Bij aankoop van een aantal stuks artikelen voor één 

vaste prijs per stuk berekenen.

- Prijs op datum acties
Verkoop uw artikelen voor een speciale actieprijs door  
er een van / tot datum aan mee te geven. CASman Soft-
ware zorgt er dan voor dat de acties op het juiste moment 
worden geactiveerd in uw kassa of weegschaal. Verleg 
desnoods de periode van de actie wanneer het erg goed 
loopt. Bekijk ook de geschiedenis van uw eerder ge-
activeerde acties en activeer deze weer met één druk 
op de knop. In uw artikelrapportage kunt u uw speciaal 
verkochte actie artikelen bekijken zonder veel te moeten 
zoeken.

- Uitgebreide rapportages
U kunt verschillende rapportages uitdraaien met CAS-
man Software. 

Voorbeeld module Artikelbeheer

Hieronder alle mogelijkheden:
• Financieel Rapport
• Kassière Rapport
• Afdeling & Hoofdgroepen Rapport
• Groepen Rapport
• Artikel Rapport
• Uren Rapport
• ABC Analyses
• Combinatie Rapport
• Verkoper & Artikel Rapport

U kunt alle rapportages en analyses tevens exporteren 
naar een .csv of .pdf bestand. Dit is met name erg handig 
om uw gegevens te archiveren en bewerken.
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Het voorraadbeheer in CASman Software bestaat uit  
vier hoofdgroepen: goederenbeheer, inventarisatie, 
bestellingen en facturatie. Hieronder in het kort een 
opsomming van functies per onderdeel.

- Goederenbeheer
• Inkomende goederen beheren
• Afschrijving
• Eigen gebruik
 
- Inventarisatie
• Inventarisatie bepalen
• Werkelijke aantallen printen
• Tellijst (Handmatig)
• Inventarisatie lijst (met de MDE Terminal)
• Getelde aantallen printen
• Inventarisatie doorboeken

- Bestellingen
• Bestel advies
• Bestelling invoeren & printen
• Bestelling als goederenbeheer
• Bestellingjournaal
• Bestellingen met de MDE Terminal opnemen
• Bestelling per PDF naar leverancier en hoofdkantoor 

sturen.

- Facturatie
Niets is gemakkelijker dan het CASman programma uw 
maandelijkse facturatie te laten verzorgen. U kunt op 
diverse manieren uw pakbonnen invoeren:
• Op debiteur nummer aanslaan op de aangesloten 

apparatuur
• Handmatig in het CASman Programma
• Per MDE Terminal (zie hiernaast)
Moeiteloos maakt u van uw pakbonnen een gedetailleerde 

verzamelrekening die u uitprint of per e-mail aan uw 
klanten verstuurd.

• Bewerken van Formulier
• Doorboeken van/naar Formulier
• Verzamelrekening
• Automatische Verzamelrekening
• Rekeningjournaal
• Facturatie (met de MDE Terminal)
• Openstaande Rekeningen
 
MDE-Terminal
Kijk op pagina 23 in deze brochure voor een beknopte 
uitleg van de MDE-Terminal. Wilt u meer weten? Bel of 
mail ons even en wij helpen u graag.

CASman Software

Voorbeeld uitdraaien van factuur

MDE Terminal
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Bestelwezen
U kunt op verschillende manieren een bestelling door-
voeren in het CASman programma.

Het is bijvoorbeeld mogelijk om een bestellijst te genere-
ren. Hierbij wordt gekeken naar uw minimale en maximale 
voorraad. Deze functie werkt ook in combinatie met de 
voorraad module.

Maak handmatig in het CASman programma uw bestel-
ling klaar. Zoek hierbij op bestelnummer, artikelnummer of 
omschrijving. Met een druk op de knop genereert u een 
PDF bestand die automatisch in uw e-mail programma 
opent om de bestelling naar de gewenste leverancier te 
verzenden.

Maak een bestelling met behulp van uw MDE-Terminal. U 
loopt door de winkel en neemt de bestelling met de MDE-
Terminal op. Nadat u de Terminal heeft aangesloten aan 
uw computer, leest het CASman programma moeiteloos 
uw bestellingen uit.

Sneltoetsen
De CASman sneltoetsen module geeft u de mogelijkheid 
om uw voorkeuze toetsen op de kassa en / of weeg-
schaal razendsnel te wijzigen.
 
Deze toetsen worden gebruikt om uw hardlopende artikel-
en of artikelen die niet gescand kunnen worden gemak-
kelijk op uw kassa / weegschaal te kunnen aanslaan. U 
moet hierbij denken aan bijvoorbeeld een kratje bier in een 
supermarkt of een bloemkool in een AGF-winkel.

Kasopmaak
Het tellen van het muntgeld dat in de geldlade blijft zitten 
schrikt sommige mensen af om regelmatig de kas op te 

maken. Toch is het raadzaam om een goede controle te 
houden over uw in- en uitgaande geldstromen door voor 
elke kassière een kasopmaak uit te voeren. Op deze 
manier is het dan ook eenvoudiger om kasverschillen te 
achterhalen. 

Schapkaartjes printen
Wij maken voor u de gewenste kaarten op maat. Wilt u 
graag een logo op de kaart? Geen probleem. Wij zorgen 
er voor dat u moeiteloos met een druk op de knop van uw 
nieuwe artikelen en / of mutaties een schap-, reclame- of 
vitrinekaart op een A4 kunt printen.

Het is tevens mogelijk om reclameposters te printen. 
Zo kunt u niet alleen bij het schap zelf maar ook elders 
reclame maken voor een specifiek product.

CASman Software

schapkaarten samenstellen en zelf uitprinten
MARSH-MELLOWS 98 GRAM

1,65
17507

€

ZK9812 x

DE BRON

8712514920607

24102012

100 GR = 1.68 €

CHOC.REEP PUUR 42 GRAM

1,45
147990

€

ST4212 x

DE BRON

8712514935007

24102012

100 GR = 3.45 €

CHOC.REEP MELK 42 GRAM

1,45
148008

€

ST4212 x

DE BRON

8712514935014

24102012

100 GR = 3.45 €

CHOC.REEP MELK/NOOT 42GR

1,45
148016

€

ST4212 x

DE BRON

8712514935021

24102012

100 GR = 3.45 €

CHOC.REEP WIT/PRAL.42 GR

1,45
148024

€

ST4212 x

DE BRON

8712514935038

24102012

100 GR = 3.45 €

SATE BABI 180 GRAM

1,79
350982

€

ZK18015 x

HERTOG

8712528050079

24102012

100 GR = 0.99 €

FOND.KIPJES GEDEC.2,5 KG

29,75
482323

€

DS2.5001 x

ELJO

8712541003571

24102012

1 KG = 11.90 €

ROOM FOND.EITJES 2,5 KG.

35,70
482307

€

DS2.5001 x

ELJO

8712541003649

24102012

1 KG = 14.28 €

FOND.SPIEGELEI+CHOC.3 KG

35,70
481327

€

DS3.0001 x

ELJO

8712541003854

24102012

1 KG = 11.90 €

SUIKER EENDJES 3D 1,8 KG

21,42
481378

€

DS1.8001 x

ELJO

8712541012474

24102012

1 KG = 11.90 €

SKR.EITJES WIT/ROZE 2,5K

24,75
481351

€

DS2.5001 x

ELJO

8712541100560

24102012

1 KG = 9.90 €

BANANENCHIPS

1,35
663441

€

ST2001 x

TOKO L.

8712544506079

24102012

100 GR = 0.68 €

GEMBER SIROOP 300 ML.

1,69
14923

€

FL3006 x

TOKOL.

8712544600098

24102012

1 L = 5.63 €

GEMBER BOLLETJES 240 GR.

1,69
14915

€

PT2406 x

TOKOL.

8712544600104

24102012

100 ML = 0.70 €

CHICK.TONIGHT KERRIE

2,15
48267

€

PT5326 x

KNORR

8712566053261

24102012

1 KG = 4.04 €

CHICK.TONIGHT HAWAI

2,15
48232

€

PT5306 x

KNORR

8712566053278

24102012

1 KG = 4.06 €

CHICK.TONIGHT SATEH

2,19
48321

€

PT5406 x

KNORR

8712566053292

24102012

1 KG = 4.06 €

CHICK.TONIGHT ZOETZUUR

2,15
48208

€

PT5406 x

KNORR

8712566053490

24102012

1 KG = 3.98 €

DROOMIJS MASCARP.875 ML.

4,39
361054

€

BK8756 x

HERTOG

8712566059065

24102012

1 L = 5.02 €

DRESSING 450 ML.

2,39
180882

€

PT4506 x

BECEL

8712566061525

24102012

1 L = 5.31 €
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In- en uitklokken van medewerkers
Met de CASman Arbeidstijd Controle heeft u de mogelijk-
heid de gewerkte uren van uw personeel bij te houden.
Een compleet overzicht van elke gewenste periode is uit 
te printen of als afdrukvoorbeeld te bekijken op uw beeld-
scherm.
 
Op de Quorion kassasystemen is het zelfs mogelijk een in/
uit klok toets aan te maken waarmee de medewerkers zelf 
kunnen aangeven wanneer er gestart wordt met werken 
en wanneer er bijvoorbeeld pauze wordt gehouden.

Artikelbestanden importeren en exporteren
Middels een dagelijkse of wekelijkse datacommunicatie 
worden alle artikelen automatisch binnengehaald vanaf 
de groothandel.

Diverse import en export opties
Standaard zijn er in het CASman programma diversen 
import / export mogelijkheden aanwezig:
 
• CSV
• ASCii
• TXT
• XML
 
Speciale import / export mogelijkheden kunnen ook op 
maat worden gemaakt. Dit zijn import/export mogelijk-
heden die u extra in uw licentie kunt aanschaffen. 

Datacom Importer
De intelligente Datacom Importer zorgt er voor dat u we-
kelijks de actuele data van uw organisatie kunt inzien, 
bewerken en doorsturen naar het CASman programma.

CASman Software

diverse Import en export mogelijkheden

De importer kunt u het beste omschrijven als een brug 
tussen de groothandel en uw eigen back office. De 
groothandel maakt de gegevens klaar en u kunt met 
een simpele handeling alle belangrijke updates verwer-
ken in uw eigen administratie.

Omdat de verschillende opties erg uitgebreid zijn, raden 
wij u aan om informatie op te vragen bij één van onze 
medewerkers. 

Informatie Geldermalsen
Bel 0418 - 59 12 45

Informatie Rijssen
Bel 0548 - 51 54 15

Printer voor het uitdraaien van facturen en schapkaarten
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impressie praktijk kassasysteem

Diverse CASpos kassasystemen bij Shilla Japanese & Korean Food Market in Amsterdam
Compleet supermarkt kassasysteem in de check-out verwerkt
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impressie praktijk winkelweegschalen

Impressie van Bonbon Atelier A3 Hattem
Mettler winkelweegschalen
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impressie praktijk kassasysteem

Impressie van het CASpos kassasysteem bij Lekker 1890 in Bolsward
Wegen en afrekenen met één compleet systeem.
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Industriële weegapparatuur kan op verschillende manieren worden ingezet.
Vraag bij ons gerust naar alle mogelijkheden. We bieden een ruim assortiment industriële weegschalen.

impressie praktijk weegapparatuur
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Industriële weegapparatuur kan op verschillende manieren worden ingezet.
Vraag bij ons gerust naar alle mogelijkheden. We bieden een ruim assortiment industriële weegschalen.

impressie praktijk weegapparatuur
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