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Als moderne retailer ontmoet u uw klanten 
tegenwoordig op vele momenten en op vele plaatsen, 
zowel online als offline. De klant verwacht dat ook: 
ongeacht plaats en tijd moet de ene omgeving naadloos 
overgaan in de andere. Een Touchpoint helpt u bij het 
beantwoorden van die klantbehoefte. Een Touchpoint is 
een fysieke bestelzuil in uw winkel, die u helpt om uw 
online en offline identiteit in elkaar over te laten lopen.

We produceren ieder Touchpoint in eigen beheer, samen met 

gespecialiseerde partners. We weten daardoor exact met 

welk uniek Touchpoint u werkt en kunnen u dus uitstekend 

adviseren en ondersteunen.

FYN Software (Oss) produceert softwareoplossingen voor de 

moderne retailer. De basis is een winkelmanagementsysteem 

dat u helpt om uw volledige online en offline bedrijfsvoering 

te stroomlijnen. Bij deze omnichannel oplossing is er geen 

verschil meer tussen uw online en offline winkelomgevingen. 

Waar u uw klant ook ontmoet, u doet dat op een eenduidige, 

uniforme en extreem klantgerichte wijze.

We koppelen het Touchpoint aan uw bestaande 
winkelmanagementsysteem. Daardoor is het Touchpoint 
niet zomaar een stand alone bestelzuil, maar een 
geïntegreerde mogelijkheid om ook waardevolle klantdata 
te verzamelen. Deze data kunt u vervolgens inzetten 
om uw marketingstrategie perfect af te stemmen op uw 
klant. Denk aan gepersonaliseerde aanbiedingen of het 
voorstellen van verwante of alternatieve producten. Het 
Touchpoint is dus onderdeel van uw totaaloplossing op 
het gebied van modern winkelmanagement.

WAARDEVOLLE KLANTDATA

OVER FYN SOFTWARE

IN EIGEN BEHEER

Een Touchpoint geeft uw klanten onder meer de 
gelegenheid om zelfstandig uw voorraad te bekijken, 
productinformatie te lezen en zelfs bestellingen te 
plaatsen en af te rekenen. U biedt uw klant dus ook op de 
winkelvloer informatie en services waar en wanneer hij 
daar prijs op stelt. Bovendien houdt u zo meer tijd over voor 
de klanten die wel behoefte hebben aan persoonlijk contact.

MEER TIJD EN AANDACHT



Met een Touchpoint biedt u uw klant een krachtig gereed-

schap. Hij kan bijvoorbeeld producten opzoeken, uw online 

voorraad bekijken, fysieke items uit uw assortiment scannen 

(en de bijbehorende productinformatie, klantreviews en 

montage-/instructievideo’s bekijken) en uiteraard ook 

producten kopen. Ook kunt u uw klant op basis van zijn 

zoekgedrag via het Touchpoint wijzen op interessante 
andere producten. Nóg meer klantgerichte service dus (en 

voor u een grotere kans op extra transacties).

Is een product uitverkocht, in zowel uw fysieke winkel als uw 

webshop? Via het Touchpoint bestelt uw klant rechtstreeks 

bij uw leverancier. Daar merkt uw klant niets van: hij blijft in 

úw bestelomgeving en betaalt dus ook úw verkoopprijs. De 

leverancier stuurt het product vervolgens naar het huisadres 

van de klant (inclusief de factuur in uw huisstijl).

Maak uw Touchpoint productgroepspecifiek! Bijvoorbeeld 

door het Touchpoint in uw presentatiestelling te integreren. 

Door uw klant vervolgens uitsluitend de relevante 

bijbehorende items uit uw assortiment te tonen, voorkomt 

u keuzestress of verwarring. Via de Home-button bereikt 

uw klant desgewenst alsnog het volledige assortiment. Na 

gebruik schakelt het Touchpoint automatisch terug naar de 

desbetreffende productgroep – klaar voor uw volgende klant.

•   Kassa

•   Webshop

•   Bezorgkassa

•   Betaalautomaat

•   Cadeaukaarten

•    Tijdgestuurde 

bestellingen

•   Narrowcasting

•   Verzendlabels

•   Boekhoudintegratie

•   iDeal QR betalingen

•   Barcodescanner

•   Klantbeheer

•   Klantdata

DE VOORDELEN VOOR UW KLANT VOORKOM KEUZESTRESS

UITBREIDBAAR MET...NOOIT MEER UITVERKOCHT

Het Touchpoint is een verkooptool die volledig op uw 

situatie is afgestemd. Dat geldt ook voor de looks. Zo 

creëren we één beleving: waar en wanneer dan ook, zowel 

offline als online.

EIGEN LOOKS
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