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als hart van jouw organisatie



“Ik wil dat mijn klant centraal staat!”

WAAROM KIEZEN TUSSEN ONLINE OF OFFLINE? 
STEL JOUW KLANT WEER CENTRAAL EN STAP MET BEIDE BENEN  
IN DE WERELD VAN OMNICHANNEL.

Kassa en webshop ineen
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•   Eén keer producten invoeren

•   Eén voorraad

•   Eén boekhouding

Eén sterk platform 
voor al jouw online 
en offline verkopen

MPLUS KASSA & MPLUS WEBSHOP

Een solide basis voor online en offline 
verkoop als kloppend hart van je organisatie 
welke eenvoudig gekoppeld wordt aan 
alles wat jij nodig hebt om jouw klant 
centraal te stellen.



Maak je geen zorgen!

•  30 dagen gratis en vrijblijvend de Kassa uitproberen

•  Lage online omzet? Lage kosten!

•  Webshop niet online? Geld terug!

•  Google pagespeed >75 bij oplevering

Het belang van lokaal gevonden worden

HOEWEL EEN WEBSHOP WERELDWIJD TE VINDEN IS IS HET PRIMAIR 
EEN MANIER OM LOKAAL GEVONDEN TE WORDEN. 

•  90% van de consumenten doet online een  
onderzoek voordat ze iets kopen

•  82% van de smartphonegebruikers raadpleegt  
hun smartphone voordat ze een aankoop doen  
in de winkel

Hou contact met je klanten!

GEKOPPELD MET MAILCHIMP BLIJF JE 
ALTIJD IN CONTACT MET JE KLANTEN.

Het werkt in de praktijk voor honderden 
ondernemers

• Baby Plus 

• Amazing Kids

• Cavallaro Napoli

• The Oriental Shop

• &Klevering

• Bestel Verf

• Living Roots

• Hendriks Bloemen

• Organic food for You

• Nikko Sports

• Drogisterij Bik

• Brekelmans Schoenen

“Sinds we met Mplus zijn gaan 
werken is de omzet van de webshop 
met 400% gestegen.” 
Gerbrand van &Klevering - Amsterdam

1 Zorg voor meer zichtbaarheid 

2 Bouw een sterk merk 

3 Werk aan je klantenbinding
“Mplus is wat ons betreft ‘online 
verkoop 3.0’ en maakte de stap
naar online mogelijk.” 
Geert van Drogisterij Bik - Leiden

“Bij MplusWebshops.nl voel ik mij 
gewaardeerd en niet zomaar een 
‘gebruiker van het systeem’.” 
Kevin van Stuntpakker.nl - Purmerend

Koppel met alles 
wat belangrijk 

voor je is!



WEBSHOP & KASSA = 1
Meer dan 30 jaar ervaring met resultaatgerichte kassa oplossingen in de retail en fashion 
branche. In de veranderende omgeving wordt een goed kassasysteem voor de retail en  
fashion branche steeds belangrijker. Een kassasysteem dient tegenwoordig niet alleen meer 
als apparaat om geldzaken te regelen, maar is een totale oplossing geworden. Met een goed 
kassasysteem is er meer controle, kun je meer geld verdienen en heb je meer tijd over om te 
ondernemen.

ENKELE BELANGRIJKE PUNTEN VOOR EEN GOED KASSASYSTEEM 
VAN DEZE TIJD

•  Integratie webshop: Alles maar één keer invoeren
•  Speciale software voor orders, aanbetalingen en facturatie
•  Voorraad beheer
•  Klanten beheer
•  Uitgebreide management rapportage
•  Beheer van online en offline verkopen 
•  Integratie met eigen boekhoudsoftware indien gewenst;
 

Al deze opties tezamen vind
je terug in Mplus Kassa
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Onze kracht ligt in techniek

RESPONSIVE
De webshop werkt op alle apparaten

PAGESPEED >75
Een hoge score bij Google en dus goed vindbaar

SSL CERTIFICAAT
De webshop is beveiligd volgens de laatste standaard

SEO CERTIFICAAT
Alle SEO tools in handen om gevonden te worden

WOO COMMERCE
Innovatief en vooruitstrevend



De kassa

MINDER KNOPPEN DUS VOORAL EENVOUD IN DE BEDIENING

•  Kassabonnen printen of mailen
•  Kassa’s werken door bij uitval van  

internet of server verbinding;
•  Eenvoudige bediening door  

eenvoudig instelbare knoppen
•  Integratie met webshop orders
•  Uitgebreide klanten info  

eenvoudig oproepbaar
•  Snel en eenvoudig opvragen  

voorraad van een product

Geen kassa maar een oplossing

VOORRAAD EN ARTIKELBEHEER
•  Vrije indeling artikelkaart
•  Importeren leveranciers bestanden
•  Voorraad oproepen per groep,  

leverancier, seizoen, kleur en maat
•  Automatisch bestel advies
•  Bestellingen automatisch mailen  

naar crediteuren
•  Prijsafspraken leverancier

RELATIEBEHEER
•  Relaties aanmaken en wijzigen
•  Vrije indeling relatiekaart
•  Omzet per relatie
•  Spaarsysteem
•  Documenten beheren per relatie
•  Cadeaukaartsysteem

STATISTIEKEN
•  Oneindig veel rapporten oproepbaar
•  Omzet per relatie, groep, artikel,  

seizoen enz.
•  Rapportage op maat eenvoudig zelf  

configureren

De Backoffice

&Klevering is een bedrijf dat bestaat uit een drietal winkels, een 
groothandel en een webshop.  Ze hebben een groothandel die pro-
ducten maakt op woon en cadeau gebied. Daarnaast hebben ze drie 
winkels in Amsterdam. Het complete assortiment is ook te verkrijgen 
in de webshop.

&Klevering werkt met Mplus in hun winkels en als backoffice. De klant staat hiermee 
centraal en kan online en offline hetzelfde aanbod bekijken en afrekenen. 

PRAKTIJK
De webshop put uit de centrale en de filiaalvoorraad. Interfiliaal leveringen zorgen 
ervoor dat het juiste cadeau bij de juiste klant wordt bezorgd. 

STABIELE GROEI
&Klevering maakt er geen geheim van dat sinds dat zij met MplusWebshops.nl werken 
hun online omzet met 400% is gestegen.

Case: &Klevering



Drogisterij Bik is al ruim 150 jaar in handen van de Familie Bik uit Leiden. Zij zijn 
nog een van de weinige originele drogisten waarbij je een goudmijn aan kennis 
treft. Vanuit het historische pand in Leiden runnen zij vier webshops.

Ze bieden op hun webshops een chatservice aan en krijgen geregeld vragen 
die men normaal aan grootmoeder stelde. Een traditioneel familiebedrijf die de webshop 
succesvol inzet. Mplus zorgt ervoor dat online en offline gelijk lopen en de familie de zaak nog 
steeds samen runt.

UNIEK
Naast allerhande artikelen verkoopt Drogisterij Bik een uniek assortiment aan items die niet 
meer worden gemaakt. Zoals het Superol gorgelpoeder of de Bikosan mondspoeling. 

INTERNATIONAAL
De afgelopen jaren hebben laten zien hoe magisch internet kan zijn met bestellingen uit  
Taiwan, Iran, China, Argentinië, Arabische emiraten, Libanon en nog 47 andere landen.

Case: Drogisterij Bik

Een greep uit ons Portfolio

...bekijk nog veel meer voorbeelden van Mplus webshops op www.mpluswebshops.nl
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Novalis Hoeve - Den Hoorn, Texel



Neem contact op met 
MplusWebshops.nl

AFDELING WEBSHOPS
072 880 4400
INFO@MPLUSWEBSHOPS.NL

AFDELING WINKEL AUTOMATISERING
0229 56 21 10
INFO@LEZA.NL

MplusWebshops.nl - 072 880 4400
www.mpluswebshops.nl - info@mpluswebshops.nl

MplusWebshops.nl
Keesomstraat 6C
1821 BS  Alkmaar
072 880 4400
info@mpluswebshops.nl

LEZA Horeca & Winkel Management
Van Dedemstraat 6, 1624 NN  Hoorn
0229  56 21 10
info@leza.nl
www.leza.nl


