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Software uit Duitsland 
verovert Nederland 

Kassasysteem 
met touchscreen, 

inclusief geïntegreerde 
Barcode Scanner 

en Bonprinter

Een link naar een online winkel is mogelijk, 
evenals een automatisch bestelsysteem, au-
tomatische ordervoorstellen en het inzien van 
gedetailleerde statistieken. De computer doet 
eigenlijk het werk terwijl u verkoopt; dat is nog 
eens een succesvolle samenwerking! Clarity & 
Success zorgt ook voor een bijpassende outfit 
voor de software: alle hardware, zoals de kassa-
PC, barcode scanner, kaartenprinter of label-
printer, kiest u in een kleur die past bij het interi-

eur van uw bedrijf. En dat is nog niet alles. De 
kassa werkt zo eenvoudig dat iedereen er bin-
nen een paar minuten mee kan werken. Over 
het algemeen heb je niet eens een toetsenbord 
nodig; met het gebruik van het touchscreen is 
de betaling binnen een paar tikken voltooid. Ui-
teraard komt het voor dat een verkocht sieraad 
in een later stadium ter reparatie wordt aange-
boden. Dit verloopt dan niet via de kassa, maar 
via de reparatiemodule, die geïntegreerd is en 

clarity & success is een toonaangevende leverancier van kassamanage-
ment en voorraadbeheersystemen voor juweliers. het ontwikkelde zich 
van een simpel idee tot een middelgroot bedrijf met klanten over de 
hele wereld; maar dat ging niet vanzelf. gestage groei en  loyale klan-
ten hielpen clarity & success uitgroeien tot een ontwikkelaar van software  
die alles biedt wat nodig is voor het succesvol runnen van uw juwelierszaak: een 
eenvoudig te bedienen kassasysteem met touchscreen, beheer van data van produc-
ten, klanten, leveranciers en werknemers, verkoopstatistieken en nog veel meer. 

 Blauwe bloemen Gekleurde bloemen Luipaard Zebra Rood

 Cassis Geel Blauw Wit Grijs Zwart
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alle stappen voor een reparatie simpelweg voor-
kauwt. Als extra service stel je via een automa-
tische mail de klant op de hoogte van de status 
van zijn of haar reparatie.
 
klantenbinding
Service leidt tot een ander belangrijk punt, na-
melijk klantenbinding. Met eenmalige aanko-
pen creëer je volgens Clarity & Success name-
lijk geen consistente omzet. “De juwelier moet 
door middel van mailings klanten kunnen infor-
meren over het laatste nieuws, hen op de hoog-
te brengen van servicemomenten, belangrijke 
klanten met korting belonen, minder grote klan-
ten met een voucher de winkel binnen krijgen 
om een batterij te vervangen etc.”, vertelt Rik de 
Vries van Clarity & Success. “Er zijn vele gele-
genheden om de klantenbinding te versterken. 
Maar hoe verkrijg je de benodigde informatie 

om in actie te komen? Hiervoor is er klantenbe-
heer, een tool waarin alle belangrijke gegevens 
worden opgeslagen, zoals e-mailadressen, aan-
kopen, verjaardagen, NAW-gegevens etc. Deze 
gegevens kunnen met elkaar worden gecombi-
neerd om effectieve marketing te bedrijven. Op 
deze manier wordt het makkelijker om promoti-
onele activiteiten te ontplooien. De combinatie 
van het kassasysteem en de voorraadbeheer 
biedt bovendien het ideale gereedschap om 
meer marketing te kunnen realiseren”.
Dit jaar viert Clarity en Success haar 20ste ver-
jaardag. Vier dit bijzondere jubileum mee en 
profiteer nu van de aanbieding! Met Clarity op 
weg naar ‘Success’!
 
voor meer info: Rik de Vries  
tel. +31 (0)6 52100777, rik.devries@clarity-
success.com, www.clarity-success.com

Het kassasysteem is in vele verschillende kleuren en motieven leverbaar, passend bij de inrichting van 
uw juwelierszaak

Het team van CLARITY & SUCCESS


