
Jouw all-round 
point-of-sale 
oplossing
Samen met ActaBlue en SnelStart, 
presenteren wij onze gloednieuwe 
point of sale/omnichannel 
oplossing: ActaSmart.



Deze mobiele alles in één kassa 
biedt alle functionaliteiten om jouw 
in-store betalingen te verwerken.

Scan codes, accepteer pintransacties, 
verwerk contante transacties, of zet 
betalingen op rekening - allemaal via 
één apparaat. 



Uiteraard volledig gekoppeld aan 
jouw administratie.

De omnichannel 
experience

ActaSmart transacties worden in real-time in jouw 
dashboard verwerkt. Dit zorgt voor een verbinding 
tussen de off- en online systemen, waardoor je 
minder tijd kwijt bent aan administratief werk. 

Jouw klant kan via het apparaat een akkoord geven, 
waarna de transactie direct op de betreffende 
debiteur geboekt wordt. Zo kun je gemakkelijk en snel 
betalingen verwerken.

Werk efficiënter

Ook betalen op rekening

Wat zijn de voordelen voor jou?
Het grootste voordeel van onze smartPOS oplossing is de vereenvoudiging van jouw bedrijfsprocessen.


Je kunt gemakkelijk verschillende programma’s en apparaten koppelen om zo één centraal punt te creëren.

Zo werk je altijd vanuit hetzelfde systeem en weet je zeker dat al jouw data klopt.

Integreer en link jouw software Accepteer betalingen, waar dan ook

Onze oplossing is automatisch te koppelen met jouw 
administratie. Hierdoor hoef je niet meer handmatig 

data in te voeren, bespaar je tijd en

geld en sluit je handmatige fouten dus volledig uit.

Via onze point-of-sale oplossing hoef je geen vaste 
kassa meer te hebben. De terminal is mobiel en kan 

zelfs de vaste kassa vervangen. Ook kan deze 
gekoppeld worden als aanvulling op jouw vaste setup. 

Net als de koppeling met jouw boekhoudprogramma, 
kun je ook automatisch koppelen met jouw webshop.


Zo beheer je jouw voorraad via één systeem en weet je 
altijd wat de actuele status van jouw inventaris is. 

De ActaSmart werkt ook on the go. Geef jouw 
bezorgers of dienstverleners op locatie een 

terminal mee en laat klanten gemakkelijk 
afrekenen met cash of pin, op locatie.

Koppel jouw administratie Afrekenen aan tafel

Verbind direct met jouw webshop Betalen op locatie?

Automatiseer jouw administratie

De terminals

Automatisering is de beste manier om jouw bedrijfsprocessen beter in te richten. 

Vergeet de tijd waar je handmatig data van het ene excel sheet naar de andere kopieert. Via 
ActaSmart koppel je gemakkelijk jouw betaalinterface aan de SnelStart omgeving, waardoor 

je automatisch alle data up-to-date en correct houdt. 

P2 Mini
Grote features in een klein jasje. Onze 

mini-Android terminal heeft alles wat je 

nodig hebt om optimaal betalingen te 

verwerken. De Mini heeft een full HD 

14cm scherm, verwijderbare batterijen 

en een printsnelheid van 70mm per 

seconde.


Efficiënt, compact, en scherp geprijsd.

P2 Pro
De P2 Pro is onze all-round handheld 

terminal. De Pro terminal runt op 

Android en heeft een breed aanbod aan 

features. Van een stootbestendige 

hoes, tot een 1D barcode scanner, en 

een krachtige processor – de P2 Pro is 

de perfecte oplossing voor het 

verwerken van point-of-sale betalingen.

P2 Smartpad
De perfecte oplossing als je op zoek 

bent naar een kleinere, vaste terminal. 

De smartpad ondersteunt alle bekende 

betaalmethoden, is stootbestendig en 

kan gebruikt worden als normale 

betaalterminal of als kiosk (selfservice). 

Het analoge toetsenbord is daarnaast 

erg klantvriendelijk.

Hoe werkt het?

Via de bijgeleverde QR-code kom je op de ActaSmart 
landingspagina terecht. Hier kun je gemakkelijk een 
implementatiepartner uitkiezen, waarna je jouw 
gegevens invult en de aanmelding afrond. 



Vervolgens kun je integreren en jouw omzetgroepen, 
producten en klanten via SnelStart inladen.

Aan de slag

De betaalterminals worden geleverd door MultiSafepay en zijn 
na activatie uitgerust met de MultiSafepay betaalsoftware.



Je kunt alle bekende betaalmethoden accepteren, zoals Apple 
of Google Pay (NFC), creditcard en debetkaart. 

Scan voor meer 
informatie:


