
myVectron Cloud-tarieven 
Nederland
Uw cloudoplossing op maat. Perfect afgestemd op uw bedrijf.



myVectron Start Nederland
De Cloud-oplossing voor een doorstart  

Opgenomen modules3 in het tarief  
myVectron Start Nederland:  

Kassaback-up

De back-up bewaart bij de dagafsluiting de configuratie en de geprogrammeerde instellingen 
van het kassasysteem. Daardoor kunt u het kassasysteem na een reparatie of kassavervanging 
snel weer in gebruik nemen.

Menukaarten downloaden

Upload uw menukaart als PDF in myVectron en maak heel eenvoudig een QR-code aan met een 
link naar het menu. Zo kunt u uw menu beschikbaar maken voor uw klanten in de vorm van 
een QR-code die u op tafels kunt zetten.

Connect

Verbind uw Vectron-backoffice-software eenvoudig via internet met uw kassa's zonder dat er 
op omslachtige wijze een infrastructuur hoeft klaar te staan.

Remote

In het geval van ondersteuning kan een servicepartner een kassa-exploitant via de mogelijkheid 
tot onderhoud op afstand efficiënt helpen, en snel toegang verkrijgen tot aangesloten kassa's.

Optionele modules3 voor beide tarieven: 

MobileApp

De MobileApp dient als aanvulling op uw stationaire kassa en zorgt dat u makkelijk en snel 
kunt bedienen en afrekenen aan tafel.

36 maanden voor € 0,-1,2

(prijsvoordeel van meer dan € 175,-)



Berichtarchief

De dagberichten van uw kassa's worden automatisch opgeslagen in de myVectron Cloud. Ze zijn 
op elk moment, filiaaloverkoepelend, oproepbaar en kunnen worden gedownload en afgedrukt. 
      Optioneel voor myVectron Start

Digitale bon

De digitale bon van Vectron wordt direct op het klantendisplay of in de MobileApp weergegeven 
als QR-code. Het milieuvriendelijke alternatief voor een papieren bon.
      Optioneel voor myVectron Start

myVectron-app

Met de realtime-data uit de myVectron-app app heeft u via uw smartphone altijd een helder 
online inzicht in de belangrijkste kengetallen van uw bedrijf.
      Optioneel voor myVectron Start

Fiscaal archief NL

Alle fiscale gegevens worden dagelijks veilig opgeslagen op meerdere Vectron-servers in 
Duitsland. 100 % betrouwbaar, privacyconform en op elk moment toegankelijk.
      Optioneel voor myVectron Start

POS-update

Gedurende de looptijd van uw overeenkomst krijgt u automatisch de gebruiksrechten voor 
alle updates aan uw kassasoftware.        Optioneel voor myVectron Start

myVectron Standaard Nederland
Omvangrijke Cloud-oplossing met veel modules. 

Naast de modules3 uit myVectron Start Nederland  
bevat myVectron Standaard Nederland de volgende modules:  

9 modules voor € 29,90  
per maand2

Abonnement op POS-software  (POS-update inbegrepen)

Neem een abonnement op de krachtige kassasoftware van Vectron en profiteer van de 
flexibele maandelijkse looptijd. Bovendien bespaart u 50% bij aankoop van de POS 7, 
POS 7 PC of POS 7 Mini.



myVectron
Module 3

36 maanden voor € 0,-1,2

(prijsvoordeel van meer dan € 175,-)
9 modules voor € 29,90 p.m.2

Kassaback-up v v

Menukaarten downloaden v v

Connect v v

Remote v v

POS-update € 14,90 p.m. v

Fiscaal archief NL € 9,90 p.m. v

myVectron-app € 4,90 p.m. v

Digitale bon € 7,90 p.m. v

Berichtarchief € 3,90 p.m. v

MobileApp
Staffelprijs:  

1e en 2e MobileApp, € 29,90 p.m. per MobileApp (myVectron Standaard 1e MobileApp = € 0,-) /  
3e t/m 6e MobileApp € 24,90 p.m. per MobileApp/
7e t/m 10e MobileApp € 19,90 p.m. per MobileApp

Abonnement op  
POS-software 

(POS-update inbegrepen)

Staffelprijs: 1e en 2e kassa € 49,90 per kassa per maand /
3e t/m 6e kassa € 39,90 per kassa per maand /  
vanaf de 7e kassa € 29,90 per kassa per maand

Optioneel bij te boeken  

Optioneel bij te boeken  

Digitale myVectron-pakketten Nederland
Vaste en optionele modules naar keuze  

1) € 4,90 per maand vanaf het 4e jaar. 2) Prijs geldt per filiaal (maximaal 15 kassasystemen). 3) De modules hebben een looptijd van een maand, tenzij 
anders aangegeven.

Zie de productbeschrijving voor meer informatie over de eisen aan kassasystemen om myVectron-modules te kunnen gebruiken en aanbieden. 
U kunt ook contact opnemen met uw vakhandelspartner. Alle informatie onder voorbehoud. Technische wijzigingen voorbehouden. Versie v1.7: 22-09
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