


A
cc

es
so

ir
es

EasyTap

Dankzij het innovatieve zelfstap systeem van EasyTap kunnen bezoekers nu eenvoudig en 

snel zelf een kwalitatieve pint tappen. De gesofi sticeerde EasyTap werkt geheel contactloos 

en is bovendien voorzien van een leeftijdsdetectie systeem die controleert of gebruikers 

reeds de wettige leeftijd hebben om alcoholische dranken te nuttigen, door middel van 

identiteitskaart of rijbewijs. 

De tap kan eenvoudig worden geïntegreerd in de bestaande bier infrastructuur van jouw 

event/horeca locatie/sportclub. Verlicht de druk op uw personeel tijdens drukke momenten, 

dankzij deze nieuwe ontwikkeling! 

Formaat bier uitgifte 

instelbaar

Notifi caties via smartphone

Dashboard functie voor real-time 

aanpassingen

Analytics functie in 

omzet en verbruik

Aan te sluiten op alle (bier) distributiesystemen

Custom look and feel per klant/ biermerk

Snel en eenvoudig de perfect getapte pint

EasyTap verlicht de druk op de reguliere uitgiftepunten

EasyTap tapt snel en effi  ciënt zonder verspilling

EasyTap werkt zonder personeel

EasyTap is hufterproof

omzet en verbruik
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EasyTap Event Set

Dankzij de verschillende set-ups kan jij jouw EasyTap aanpassen aan de noden van jouw 

event/horeca/sportclub. De eenvoudige set-up bestaat uit alle onderdelen die nodig zijn 

om meteen te kunnen tappen (exclusief vat). Deze manier van werken zorgt ervoor dat er 

geen losse onderdelen van de installatie zichtbaar zijn en er op iedere locatie proper en 

overzichtelijk gewerkt kan worden. 

Formaat uitgifte instelbaar

Het formaat uitgifte is op afstand managebaar 

zodat hier real-time aanpassingen gemaakt 

kunnen worden.

Dashboard voor real-time aanpassingen

Via ons dashboard kunnen real-time aan-

passingen gedaan worden aan het systeem. 

Bijvoorbeeld: formaat, prijs, indeling en 

ontwerp scherm.

Instelbare notifi cations

Stel zelf signaalwaarde in wanneer een 

notifi catie verstuurd moet worden. Bijvoor-

beeld wanneer het vat voor 80 procent leeg is.

Overzicht in omzet en verbruik

Inzicht in gegevens dankzij de overzichtelijke 

analytics pagina. Denk hierbij aan omzet, 

omzet per uur, verbruik in l, verbruik in l per 

uur , etc.

Kassakoppelingen

Het systeem is voorzien van meerdere kassa-

koppelingen. Neem contact op om te kijken 

of jouw huidige kassasysteem gekoppeld kan 

worden.

Customizable

Het systeem is op meerdere manieren te 

personaliseren: zowel op software gebied als 

op uiterlijk gebied. Zo is het mogelijk om het 

systeem te wrappen of een kassascherm te 

ontwerpen in eigen lay-out.

Leuke branding of zotte activatie? 

De EasyTap heeft eveneens optimale “branding” mogelijkheden, zodat bezoekers meteen 

weten  waar ze eenvoudig en snel een vers getapt biertje kunnen halen en het betrokken 

bier  merk de juiste zichtbaarheid en uitstraling heeft. 
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Fastlane S

Hekwerk opstelling met 3 taps

erin verwerkt + ruimte voor een banner.

Fastlane

Dubbele fastlane S tegenover 

of naast elkaar gemonteerd.

Opstellingen 

Horecabox

All-in one mobiel frame met ruimte 

voor alle interne benodigdheden.

Single unit

Enkele unit, met diverse

ophangmogelijkheden.

Afmetingen 

Dankzij de verschillende EasyTap configuraties

kan jij de opstelling kiezen die het beste past 

voor jouw onderneming.



Een unieke bierwand op jouw locatie? Dankzij de EasyTap kan  

jouw evenement voorzien worden van een uitzonderlijke 

bierwand. Of het nu gaat om een variatie aan trappisten, alle 

soorten Geuze of louter eenvoudige pintjes, alles is mogelijk én 

configureerbaar. Uniciteit voor jouw event!



0032 (0) 9 394 1 394

info@easypayments.be

www.easypayments.be

Vlamstraat 7 | 9450 Denderhoutem




