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Je toonbank is de belangrijkste plek van je onderneming. Helaas staat deze vaak vol met apparatuur, terwijl je
deze ruimte juist optimaal wilt benutten voor contact met je klanten. Omdat dit veel slimmer kan, introduceert
EMS Clover in Nederland. Het alles-in-een betaalsysteem dat alle ondernemingen efficiënter maakt, van kassa
tot afspraken plannen’.
Clover is een geavanceerd betaalsysteem en met één druk op de knop is deze uit te breiden van enkel een
pinautomaat naar een volledig kassasysteem. Daarnaast beschikt het ook direct over een uitgebreide App
Market. Een open systeem waar iedereen met een goed idee voor ondernemers een eigen app kan uitbrengen.
Ondernemers profiteren nu al van apps die hun onderneming slimmer en efficiënter maken. Zo zijn er apps die
jouw voorraad beheren, waar je informatie over je klanten kunt opslaan, je korting kunt geven en er is zelfs een
app waarmee je je eigen loyalty systeem kunt starten en zou trouwe klanten nog meer kunt binden. Daarnaast
geven we ondernemers real time inzicht in hoe hun onderneming draait, vanuit elk apparaat.
Be Clever. Go Clover.

De Clover Flex en Mini kun je makkelijk uitbreiden tot een volledig kassasysteem. Daarnaast kun je de Clover
nog aanvullen met diverse apps om zakelijke handelingen nog slimmer te maken. En met het dashboard heb je
realtime inzicht in hoe je onderneming draait.
Clover Flex
Alles wat je nodig hebt in één mobiel apparaat voor maar € 34,95 per maand.
Afrekenen waar je bent. Niet waar je balie is
Email de bon en verbruik minder papier
Altijd verbonden via 4G of WiFi
Clover Mini
Jouw compacte en volledige kassaoplossing voor maar € 34,95 per maand.
Compact toonbank betaalsysteem
Overzichtelijk dankzij het grote scherm
Altijd verbonden via Ethernet, 4G of WiFi
Kijk voor meer informatie op EMSpay.nl/clover
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