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de nieuwe pocketpos van clarity & success helpt juwe-
liers niet alleen de klant sneller te overtuigen, maar 
tevens de aankoop direct af te rekenen zonder in de 
wachtrij te hoeven staan. de pocketpos is reeds gepro-
grammeerd om samen te werken met het clarity & suc-
cess klantenkaartsysteem. 

Lange wachtrijen bij de kassa zijn namelijk voor veel klan-
ten een regelrechte ramp. Niet zelden komt het voor dat 
men zich nog in de wachtrij bedenkt, omdat het wachten 
veel langer duurt dan het maken van de keuze voor een 
aankoop. Dat doet de winkelier vaak dubbel zoveel pijn. De 
investering in de klant is gedaan, maar de aankoop wordt 
alsnog niet verzilverd.
De pocketPOS is een handige mobiele kassa, geïntegreerd 
in de juwelierssoftware van Clarity & Success. Vooral erg 
praktisch tijdens drukke periodes in de winkel, zoals feest-
dagen en uitverkoop. De pocketPOS heeft vele voordelen 
omdat het mobiele karakter voor u als juwelier, maar zeker 
ook voor uw klant, tijd bespaart. Altijd goed voor de klant-
tevredenheid!
De pocketPOS kost 990 euro en kan nu besteld worden!  
U ontvangt tevens gratis de Clarity & Success voorraad- 
beheersoftware (normale prijs 845 euro), een handig sys-
teem om de voorraad door middel van de barcode in de 
etalage(s) te lezen. De opgeslagen data wordt automatisch 
in de voorraadbeheersoftware van Clarity & Success gere-
gistreerd.  Tot slot nog een leuk detail: U kunt ‘m ook als 
smartphone gebruiken zodra u er een simkaart in stopt!

voor meer info: rik.devries@clarity-success.com
tel. +31 (0)6 52100777, www.clarity-success.com

Handig, een complete 
kassa in je broekzak

Uw mobiele pocketPOS kassasysteem: een speciaal elektronisch 
communicatiemiddel met hoge resolutie barcode scanner

Kaartprinters voor klantenkaarten van Clarity & Success werken 
perfect samen met de pocketPOS
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 NIEUW

- Lasproces bewaking om foutlassen 
 te voorkomen
- Functie voor gladde afwerking met 
 verhoogd lastempo
- Nog sterkere led verlichting in de nieuwe 
 lasmicroscoop
- „Blind“ werken met eenhands bediening, 
 touchscreen met wisfunctie
- Individuele apparaat instelling met vele 
 voorkeuzes en nog veel meer

Flume en Friederichs zijn vanaf 1 januari 2016 samen verder gegaan.
Rudolf Flume Technik GmbH bestaat sinds 1887 en is een van de grootste 
Duitse leveranciers van horlogeonderdelen en uurwerken, goud en zilver 
fournituren, gereedschappen, machines en horlogebanden.

Wat betekent dit voor u?
Het totale assortiment van Flume wordt 
beschikbaar voor de Nederlandse juwelier, 
horlogier en goudsmid. 
Daarnaast verwachten wij met aantrekkelijke 
prijzen en snelle leveringen nog beter aan 
uw wensen te voldoen. 

Het ‚Friederichs by Flume‘ team is 
u als vanouds van dienst.

www.friederichsonline.nl


