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Wij komen graag langs voor een vrijblijvende 
demo.

U kan ons contacteren via www.optixsoftware.be
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OPTIX op zijn best

Het Optiek Programma:

- Volledige opvolging van klantbestelling tot afhaling.

- Een uitgebreide maar overzichtelijke indeling waarbij  alle informatie in 1 oogopslag te zien is en dit in een vertrouwde 
en gebruiksvriendelijke omgeving.

- Uitgebreide en rechtstreekse ondersteuning voor randapparaten (barcode scanner, eID reader, P-touch labelprinter, 
meetzuilen, etc.)

- Zowel Single-Store, als Multi-Store met mogelijkheid tot Cloudoplossingen en centraal beheer

- Optix wordt geprogrammeerd in een hedendaagse, moderne programmeerstandaard met gebruik van de meest 
recente software technologieën.
   

Prijzen:

De aankoopprijzen verschillen per versie, nl. €5.000 voor Optix Full en €3.000 voor Optix Light.

Voor de conversie van uw oude gegevens betaalt u een éénmalige kost. We kunnen gegevens converteren vanuit alle 
programma’s.



Optix Light Optix
Kassa
Waardebonsysteem
RIZIV documenten afdrukken
Klantenbestand
Refractiebestand
Brillenfiche
Lenzenfiche
Lensfavorieten
Uitgebreid anamnese interview
Uitgebreid aandoeningenveld
Glastarieven
Glasfavorieten
Connectie glasbestelprogramma
Basis voorraadbeheer
Uitgebreid voorraadbeheer
Automatisch voorraadmanagement
Leveranciersopvolging
Atelieropvolging
Marketing
Klantencommunicatie per sms
Klantencommunicatie per mail
Rapportage
Statistieken
Agenda (met online synchronisatie)
Automatische back-ups
Mogelijkheid gebruik handscanner
eID connectie
Opleiding
Lid van de Optix CLub



Wie zijn we?

Het Team:
- We zijn een jong, gemotiveerd en professioneel team met reeds vele jaren ervaring zowel in de optieksector, als in het 
ontwerpen en uitwerken van business oplossingen voor zowel grote als kleine ondernemingen 

- We ontwikkelen Optix zelf in onze vestigingen in Beveren en Gent en zijn dus geen doorverkoper van een bestaand 
programma. Er is een rechtstreekse communicatielijn tussen gebruiker en ontwikkeling.

De Optix Club:
 - Dankzij het feedback kanaal dat in Optix zelf aanwezig is, kunnen de Optix gebruikers bovendien mee sturen welke 
richting de applicatie uit moet en/of waar extra focus nodig is. Zo kan Beniro optimaal en snel inspelen op de noden 
van gebruikers en evoluties in de markt.

Contact:

www.optixsoftware.be

Onze vertegenwoordiger is
Glenn Lanckbeen

U kan hem contacteren
via mail: glenn@beniro.be

via gsm: 0472/76.93.56
voor meer informatie of een vrijblijvende demo


