
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slagroom bij de koffie, een tosti met wit of bruin brood, een draagtas bij een 

paar nieuwe schaatsen. Voortaan kan je in je Rabo SmartPin kassa gratis of 

betaalde productopties aan een product toevoegen. Richt je kassa helemaal 

in zoals jij dat wilt. 

Wat is een productoptie?  

Een productoptie kan een toevoeging aan een product zijn, zoals saus bij frites 

of een cadeauverpakking. Je kiest voor een verplichte optie als je wilt dat er 

altijd één gekozen wordt. Bijvoorbeeld wit of bruin brood voor de tosti.  

Er komt dan na het aanslaan van een product een pop-up om één optie te 

kiezen. Je kunt dan natuurlijk ook nog andere opties toevoegen aan een 

product, bijvoorbeeld ketchup en sla bij de tosti. 

Gratis, meerprijs of korting? 
Opties kunnen gratis zijn, een meerprijs of een kortingsprijs hebben. In de 

laatste twee gevallen wordt deze prijs in de kassa bij het hoofdproduct 

opgeteld of van de prijs van het hoofdproduct afgetrokken. Over de optie 

wordt hetzelfde btw-tarief berekend als dat van het product waaraan de optie 

gekoppeld wordt.  

Hoe voeg je een productoptie toe aan je kassa? 
In de Rabo SmartPin App maak je eerst optiegroepen (een soort categorieën) 

met opties aan. Je kan meerdere verplichte en optionele optiegroepen 

aanmaken, en per optiegroep kan je onbeperkt opties toevoegen. Daarna 

koppel je één of meer optiegroepen aan producten waarbij je die opties wilt 

bieden.   

 
 

 

 

Productopties 

Nieuwe mogelijkheid in de Rabo SmartPin App 



     

 

Stap voor stap 
 
Stap 1. Ga naar Productbeheer 
Ga in de SmartPin App naar Productbeheer - Instellingen (de schuifjes 

bovenin) - Beheer productopties. 

Stap 2. Maak een Optiegroep aan 
Kies voor Productinstellingen en maak een Optiegroep aan, bijvoorbeeld 

'Sauzen'. In dit scherm geef je ook aan of de optie verplicht is of niet. 
 
Stap 3. Productopties toevoegen aan Optiegroep 
Voeg opties toe aan de Optiegroep die je aangemaakt hebt. Per optie kan 

je een meerprijs of korting op het hoofdproduct instellen. 
 
Stap 4. Meer Optiegroepen aanmaken 
Maak eventueel meerdere verplichte of optionele optiegroepen aan. Per 

groep kan je onbeperkt opties toevoegen.  
 
Stap 5. Optiegroep(en) aan Product(en) koppelen 
Bepaal vervolgens bij welke producten je opties wilt zien. Ga naar de 

beheerpagina van een product, bijvoorbeeld 'Friet'. Tik op 

'Productopties' en selecteer welke optiegroepen je wilt koppelen aan het 

product. Sla de wijziging op.  
 
Stap 6. Afrekenen 
Als je nu producten af gaat rekenen waaraan je een productoptie 

gekoppeld hebt, verschijnt er automatisch een scherm met de 

productopties. Je selecteert de productopties die je wilt toevoegen en 

tikt op de oranje knop waarin de totaalprijs van de combinatie te zien is.  

Stap 7. Na de verkoop  
Uiteraard zien jij en je klant de gekozen opties terug op de kassabon.  

Belangrijk om te weten: Productopties worden niet als een product 

gezien. Daarom zie je ze niet terug in de export ‘Productverkopen’ of in 

de ‘Bestverkochte producten’ in het Overzicht scherm. Ook kun je niet de 

voorraad van opties volgen. 

 

Feedback 
Heb je Productopties in Rabo SmartPin geprobeerd en heb je suggesties, 

verbeterpunten of ben je gewoon blij met deze nieuwe functie? Laat het 

ons weten via de feedbackknop in de Rabo SmartPin App. Deze vind je 

onder ‘Instellingen’. 

 

 

 

 

Binnenkort: Productvarianten 

Ga je aan de slag met productopties? Goed om te weten dat later ook 'Productvarianten’ beschikbaar komt in 

de SmartPin App. Daarmee kan je één product straks opdelen in verschillende maten, uitvoeringen, smaken of 

kleuren. Zo verkort je je productenlijst en vind je sneller iets in je kassascherm.  

 

 

 

 

 


