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Jamezz; complete en gemakkelijke bestel applicaties 
 
Zelf bestellen via mobiele telefoon, website, tablet of kiosk? Met de oplossingen van onze preferred 
partner Jamezz hoeven je gasten nooit op zoek naar een ober in een druk restaurant of te wachten in 
de rij. Ze kunnen direct bestellen met de diverse applicaties die Jamezz biedt. 
 
Dit gebruiksvriendelijke platform kan volledig beheerd en geïntegreerd worden met jouw huidige POS-
apparatuur. En bij Van Hessen snijden wij de applicatie volledig toe op jouw situatie. Ondertussen 
bespaar jij met deze ‘help yourself’ tools, arbeidskosten en tijd. De applicaties zijn makkelijk in te 
stellen, te bedienen en te onderhouden.  
 
Creëer je eigen webshop voor pick-up en delivery in je eigen huisstijl. Je betaalt geen commissie maar 
een vast maandelijks bedrag, ongeacht het aantal transacties. Met Jamezz heb je digitale hulp aan je 
zijde! 

 

Een volledig geïntegreerd systeem  
 
Wij verzorgen de integratie van Jamezz met Simphony of RES 3700 POS-systeem. Zo hoef je niet 
extra te investeren in aanvullende printers of andere soft- of hardware.  
 
Omdat de bestelling direct in jouw POS terecht komt zijn er geen extra handelingen nodig. De 
volledige rapportage, en de routing naar printers en keukendisplays is beschikbaar vanuit jouw POS. 
Van Hessen Jamezz verzorgt de complete installatie en support.  
 

• Één IT-partner voor al je IT wensen 

• Geen extra hardware 

• Geen downloads 

• Zeer gebruiksvriendelijk 

• 100% geïntegreerd met jouw Oracle MICROS POS systeem 

• Geen commissie, maar een vast maandtarief   
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QR bestel app by Jamezz 
 
Laat je gasten bestellen via hun smartphone met QR-ordering. Tijd- en arbeidsbesparend, en geen 
gefrustreerde gasten meer die op zoek zijn naar de bediening. Jij bepaalt of de gast vooraf of achteraf 
moet betalen. En natuurlijk integreren wij extra verkoop opties naar wens. QR bestel app by Jamezz 
wordt volledig geïntegreerd met Simpony en Res 3700 POS. 
 

QR Ordering  

 

• Creëer meer omzet 

• Slimme up- en cross-selling functies 

• Configuratie met Oracle MICROS POS 

• Beschikbaar in meerdere talen 

• Laat jouw gasten vooraf of achteraf betalen 

• Te gebruiken vanaf elk apparaat 

• Allergenenfilter 
 

 

 

 

Pickup & delivery webshop by Jamezz 
 
Heb je een webshop nodig voor afhalen of bezorgen? Het is binnen een handomdraai opgezet met 
Jamezz! Beheer eenvoudig je bezorggebied en tijdschema's via de online portal en informeer je 
gasten via bevestigingsmails en/of sms'jes. Geheel commissievrij. 
 
 
Afhalen & bezorgen 
 

• Een webshop in je eigen huisstijl 

• Voor afhalen & bezorgen 

• Manage de bestellingen 

• Bezorgkosten en minimum bestedingen 

• Bepaal het aflevergebied 

• Bevestiging per mail of sms 
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Tablet bestel app by Jamezz 
 
De Jamezz tablet bestel app is perfect voor all you can eat concepten! Geef je gasten een tablet en 
laat ze hun gerechten een voor een bestellen. Je kunt restricties inbouwen op tijd, aantal rondes en 
maximale hoeveelheid. Vragen of speciale verzoeken van gasten, kunnen direct in het systeem 
worden geplaatst. Tablet bestel app by Jamezz kan volledig worden geïntegreerd met Simpony POS. 
 

Tablet ordering 

 

• Perfect voor ‘all you can eat’ concepten 

• Slimme up- en cross sell functies 

• Stel een maximaal aantal in 

• Stel een tijdsbestek in tussen bestellingen 

• Bepaal de maximale sessietijd 

• Service verzoeken mogelijk via de app 

• Allergenenfilter 
 

 

Self-ordering kiosk by Jamezz 
 
Jouw gasten hoeven nooit meer in de rij te staan wachten en voor je team betekent een bestelzuil 
minder werkdruk. Deze Jamezz bestelzuil helpt je om processen te stroomlijnen, zorgen voor een 
hoger rendement terwijl je alle aandacht op de gast kan richten. Deze Self-ordering kiosk by Jamezz 
wordt volledig geïntegreerd met Simphony POS. 
 

Bestelzuil 

• Geen wachttijden en rijen meer 

• In jouw eigen look & feel 

• Geïntegreerd met Oracle MICROS POS 

• Hogere besteding per gast 

• Betaling bij de kiosk 

• Slimme up- en cross sell functies 

• Allergenenfilter 

• Leeftijdscontrole voor alcohol aankopen 

• Optie voor diner of take away 
 

 

Wil je meer weten of een gratis demo? Neem contact op met sales@vanhessen.nl. Wij helpen je 
graag verder.  
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