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WA T  I S  CO S  

Ons Klanten Bestel Systeem (Client Ordering System) staat al jaren op de tekentafel en op onze 

TODO-lijst. We zijn zelfs begonnen met het maken van verschillende versies, proef of concept 

zoals ze dat noemen. Onze eerste versie was een app voor de iPad, een iPad die je aan je klanten 

kon geven in je bar of restaurant. Je hoeft niet naar je klanten te rennen om ze te vragen wat ze 

willen. Laat ze zelf bestellen. Het was logisch. Maar nogmaals, een iPad op elke tafel of er een 

overhandigen is duur. Waarom zou u geen apparaat gebruiken dat goedkoop is en dat bij elke 

klant beschikbaar is? Inderdaad, hun smartphone. Daarom zijn we begonnen met testen met een 

COS die draait op de smartphone van uw klanten maar verbonden is met uw iPad, een webapp. 

Dus zodra de klant verbinding maakt met uw iPad, kan hij je menukaart zien en zelf bestellen. 

Hoewel het idee goed was, is de iPad zelf niet de perfecte webserver, die we nodig hebben. Ook 

was er behoefte om ook vanuit huis te bestellen, thuis verbinden met een iPad in een restaurant 

is niet gemakkelijk en ook geen goed idee. Terug naar een app? Te veel werk, want dan hebben 

we ook een app voor Android nodig. Een webapp zou het moeten zijn, een website. Dus dat 

hebben we gedaan. 

CON F I G U R E R E N  I N  GA S T RO - P AD :  

- Download de laatste versie van Gastro-pad 

- In de instellingen -> Client Ordering System, klik op Activate Client Ordering System 

- In de instellingen -> Client Ordering System, vul alle informatie in 

- In de Data -> Groepen, klik op de tab Client Ordering System aan de rechterzijde, selecteer 

elke aparte groep welke je wilt uploaden en voeg een omschrijving en afbeelding toe 

- Ga terug naar instellingen -> Client Ordering System, klik op Upload to the cloud 

- Scan je bedrijfs QR code of een QR code van een tafel en bestel iets 

- Je order zal direct verschijnen in Gastro-pad op de COS pagina, accepteer deze of verwijder 

deze  



 

 

COS  F E A T U R E S

 

 

Onze COS heeft een heleboel bijzondere eigenschappen. Laten we deze eens bekijken: 

- Werkt met alle browsers (pc, Mac, tablets, smartphone) 

- Configuratie wordt gedaan in Gastro-pad : alle groepen en knoppen in Gastro-pad worden 

verstuur naar onze COS. Je hoeft de producten niet nog een keer in te voeren en te 

onderhouden.  

- Kan ook buiten je bedrijf gebruikt worden (bezorgen of afhalen) en binnen je bedrijf (tafel 

orders of een speciale kiosk opstelling) : onze COS kan overal worden gebruikt, waar uw 

gasten ook zijn. 



 

 

- Gasten gebruiken hun eigen verbinding: alles gebeurt in een beveiligde omgeving van de 

smartphone van uw gast, je hoeft je netwerk niet open te zetten. Orders komen direct in 

Gastro-pad: alle orders worden in een fractie van een seconde verstuurd naar Gastro-pad. 

Printers kunnen zo worden geconfigureerd dat de orders direct worden geprint zodra de 

order binnenkomt.  

CON F I G U RA T I E

 

Alle instellingen van de COS kunnen worden  gevonden in de instellingen -> Client Ordering 

System en in de data -> Knoppen en groepen op je hoofd Gastro-pad apparaat (er moet een 

Client Ordering System aan de rechterzijde zichtbaar zijn nadat dit is geactiveerd in de hoofd 

instellingen). Zodra je een wijziging aanbrengt die zichtbaar of geactiveerd moet zijn op je 

bestelpagina, klik je op Uploaden naar de cloud in de instellingen. 

Dit zijn de instellingen welke je hebt in de Client Ordering System pagina: 

- Pick-up : activeer dit als je wilt toestaan voor afhalen en bezorgen. 

- Delivery : activeer als je ook bezorgt. Er zijn 3 extra velden, de prijs voor bezorgen, minimale 

bezorg order, gratis bezorgen. Laat deze op 0 s taand ans je deze optie niet activeert.  



 

 

- Prijs voor bezorgen : de prijs welke wordt toegevoegd aan elke order bij bezorgen. 

- Minimale bezorgen: Het minimale bedrag welke je accepteert voor een bezorging. Als je gast 

niet genoeg besteld, zal het niet mogelijk zijn om bezorgen te selecteren.  

- Gratis bezorging: Als het totale bedrag boven het minimale zit, worden er geen 

bezorgkosten berekend.  

- In-house order taking : activeer dit als je gebruik wilt maken van bestelling op tafel of als je de 

COS hebt geactiveerd in een bestelzuil. 

- Configuratie : dit zijn de algemene instellingen, die bepalen hoe uw eigen COS-pagina eruit zal 

zien, welke informatie je gasten zullen zien, enzovoort. 

- Titel : vul hier de naam van je bedrijf in. De naam die je klanten zullen zien wanneer ze op je 

pagina zijn. De naam die ze zien als ze zoeken naar een bedrijf als de jouwe. 

- Omschrijving : voer hier een omschrijving in voor je bedrijf, b.v. de beste hamburgers van de 

stad.  

- Adres, plaats, telefoon. 

- Email : als je wilt dat mensen ook je e-mailadres hebben, voert je dit hier in. 

- Website : als je je eigen webpagina hebt, vul je dat hier in. 

- Valuta: je hoofdvaluta, voer alleen 1 in. En zorg ervoor dat dit ook de valuta is die je voor je 

prijzen gaat gebruiken, bijv. €Tekst :  extra tekst vul je hier in, b.v. openingstijden. 

- Meta: voer metatags in, kan worden gebruikt zodat klanten maar ook zoekmachines je 

pagina kunnen vinden, bijv. pizza, Italiaans, pasta, huisgemaakt, ... 

- Logo : upload je bedrijfslogo hier.  

- Afbeelding: upload een afbeelding, b.v. foto van je bedrijf. 

 

- Diversen: dit zijn allerlei instellingen, niet genoeg om een eigen groep instellingen in te voeren 

- Prijs: je kunt hier 1 van de 3 prijzen kiezen. Dit omdat Gastro-pad kan werken met 3 prijzen. 

Stel je voor dat je een andere prijs hebt voor afhalen of bezorgen. 



 

 

- BTW: sommige landen hebben verschillende BTW- tarieven, afhankelijk van het feit of het in 

huis eten of afhalen is. Selecteer hier het juiste welke voor je land geldt. 

- - QR-code printen op kassabon: indien geactiveerd, wordt een QR-code van je bedrijf op je 

kassabon toegevoegd. Wanneer je die QR-code scant, gaan je klanten naar uw unieke COS-

pagina, klaar om te bestellen.  

- Tekst: de tekst welke onder de QR code komt te staan, b.v. Scan de code en bestel zelf.  

- Email order : we hebben een extra vangnet toegevoegd in Gastro-pad, alle bestellingen 

kunnen ook als e-mail worden verzonden, voor het geval je iPad geen verbinding maakt. Soms 

komen e-mails niet aan, afhankelijk van uw SPAM-filter bij je provider of bij de provider van 

de klant.

 

- Activeer e-mail naar klanten: activeer om je klant een extra e-mail te sturen met hun 

bestelling 

- Email van : vul hier je e-mailadres in, als je communicatie met je klant wilt beginnen, vul dan 

niets in. Indien leeg gelaten, zal de bestel-e-mail een no reply hebben. 

- Email Cc : vul hier je eigen e-mailadres in als je een kopie wilt van de bestelling. 



 

 

- Email Bcc : hetzelfde als Cc, maar dan zichtbaar voor je klanten. 

 

Er is een tweede ding om te configureren. Heel eenvoudig maar essentieel. Je moet onze COS 

vertellen welke groepen je online wilt zien en je kunt ook een beschrijving en afbeelding 

toevoegen aan je groepen en producten. 

- Ga naar Data -> Groepen, aan de rechterkant onder de instellingen is een speciaal COS-

tabblad. Je hebt hetzelfde als voor de knoppen, maar knoppen werken een beetje anders 

omdat knoppen de instellingen van de groepen overnemen (zie volgende item). 

- Groep publiceren op het klantbestelsysteem: activeer als je deze specifieke groep op je COS-

pagina wilt zien. Soms wil je bepaalde groepen niet beschikbaar hebben voor bezorging of 

afhalen. Knoppen volgen de instellingen van de groepen, maar als je niet wilt dat een knop of 

product wordt gepubliceerd, kun je ervoor kiezen om het niet te publiceren. 

- Omschrijving : voeg een omschrijving toe voor je groep of product

. 

- Afbeelding: voeg een afbeelding toe aan je groep of product. 

- Prioriteit: dit is een speciaal veld, een nummer dat je aan een groep of product kunt toevoegen 

zodat je de volgorde van je groepen of producten op je COS-pagina kunt wijzigen. Hoe hoger het 

nummer, hoe meer topgroepen en producten met hetzelfde nummer verschijnen. Daarnaast 

worden nummergroepen en knoppen alfabetisch weergegeven. Bijv. je wilt dat je beroemde 

cheesecake bovenaan wordt vermeld, geef hem een 10, en de rest heeft 0, dan zal het product 

helemaal bovenaan je COS-pagina verschijnen. 

Enige extra informatie over de afbeeldingen: 

- Als je op dat grote afbeeldingsvierkant klikt, zie je een menu met alle mogelijkheden die je 

hebt, afhankelijk van de situatie waarin je je bevindt. 



 

 

- Maak een foto: waarom zou u de camera van de iPad niet gebruiken? Maak gewoon een mooie 

foto van je bereide maaltijd of mooi gepresenteerde cocktail. Gemakkelijk. 

- Kies afbeelding: Misschien heb er al een paar op je iPad staan, misschien gedaan door een 

professionele fotograaf. Selecteer maar welke je wilt hebben. 

- - Afbeelding plakken: je kunt afbeeldingen op uw iPad kopiëren en plakken. Je kunt het zelfs 

kopiëren vanaf je Mac en plak het in je iPad in Gastro-pad. Zie je een mooie afbeelding online? 

Copieer, … plakken! 

- Afbeelding uploaden: elke geselecteerde afbeelding wordt automatisch geüpload naar uw 

COS-pagina. Misschien is er iets misgegaan of had je op dat moment geen internetverbinding? 

Met uploaden kun je het handmatig doen. 

- Afbeelding verwijderen: verwijder een afbeelding , op je iPad en online.  

Soms verschijnen afbeeldingen ondersteboven op je iPad of COS-pagina. Dit gebeurt wanneer je 

je foto's maakt… ondersteboven. Je iPad heeft links en rechts, omhoog en omlaag de optie om 

een foto te maken. Probeer de afbeelding opnieuw te maken maar nu met de home-knop aan de 

linkerkant in plaats van de home-knop aan de rechterkant. We zullen dit in een toekomstige 

upgrade oplossen terwijl we kijken hoe je je iPad vasthoudt bij het maken van foto's. 



 

 

Alle afbeeldingen worden opgeslagen in Gastro-pad, als je naar je iPad gaat, naar de Gastro-pad-

map voor delen, zou er een map moeten zijn met de naam afbeeldingen. Als je wilt, kun je die 

hele map ook naar je pc of Mac kopiëren en vanaf daar bewerken. Maar misschien is dat een 

beetje te duur.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

QR  COD E  

In Gastro-pad hebben we de mogelijkheid gecreëerd om een QR-code af te drukken, zodat je  

klanten je nog sneller kunnen vinden en bestellen op je COS-pagina. Scan gewoon de QR-code 

met je smartphone, volg de link en begin met bestellen.  

Je hebt geen extra software nodig om een QR-code te scannen op nieuwere smartphones.

 

In Gastro-pad zijn er 2 verschillende QR-codes, de ene is voor afhalen of bezorgen, de andere is 

voor in-house bestellen (bijvoorbeeld om het op een tafel te plaatsen).  

 

De eerste QR-code is te vinden in Gastro-pad in Data -> Printers, klik op de QR-code naast het 

adres van je printer (bijvoorbeeld je factuurprinter). Er moet een QR-code worden afgedrukt. 

Wanneer uw klanten deze QR-code scannen, worden ze onmiddellijk doorgestuurd naar je COS-



 

 

pagina. De QR-code is eigenlijk een link naar de website van Gastro-pad. Een met een bedrijfs-ID 

eraan toegevoegd. Het ziet er ongeveer zo uit: https://gastro-

pad.nl/business.php?id=18059d21e3db41e3bb80cecb2f3c9d0e. Als je wilt, kun je ook je eigen 

QR-code aanmaken (daar zijn sites voor, maar die is eigenlijk niet nodig omdat we alles in 

Gastro-pad hebben gemaakt).  

 

 In plaats van met die QR-code te werken, zou je deze link ook op je website kunnen gebruiken, 

zodat mensen van je website naar je COS-pagina kunnen gaan. Een QR-code op je website 

plaatsen is niet nodig. Ze zijn al op je website, dus waarom zou je er een QR-code op zetten? 

U kunt ook naar Instellingen -> Klant bestel systeem (COS) gaan. De QR-

code bovenaan is eigenlijk je QR- code, je kunt hem scannen om je COS-

pagina te bekijken, je kunt er ook op klikken om hem naar je klembord te 

kopiëren en in de app die je gebruikt te plakken of op je Mac te 

plakken.  

Het tweede type QR-code vind je in Gastro-pad als je gaat naar Data -> 

Tafels en je klikt op de QR-code naast de naam van een tafel. Die QR-code wordt afgedrukt, maar 

er staat ook een tafelidentificatie op. Deze QR-codes moeten worden gebruikt om op je tafels in 

uw bedrijf te plaatsen. Dus als mensen in je zaak zittend aan een tafel bestellen, weet je welke 

tafel iets heeft besteld. Ze zien er wat groter uit en hebben eronder ook de naam van de tafel 

geprint (indien geprint met Gastro-pad). We hebben de tafelnaam eraan toegevoegd, zodat je 

weet waar je ze moet plaatsen. Deze QR-codes vragen niet om een e-mailadres of 

telefoonnummer bij het bestellen. Wanneer je gasten deze QR-codes voor tafels scannen, kunnen 

ze ook wat extra dingen doen in de COS. We hebben er enkele serviceknoppen aan toegevoegd 

zodat je gasten u om service kunnen vragen, u om de rekening kunnen vragen. Deze functie is 

best cool en erg origineel.   

 

 

 

 

 

 

Als je in Gastro-pad op de QR-codeknop klikt, wordt niet alleen de QR-code geprint, maar Gastro-

pad slaat ook een kopie op je klembord op. Je zou het in andere apps kunnen gebruiken 

(bijvoorbeeld e-mail) of het op je Mac kunnen plakken. 



 

 

Alle QR-codes zijn ook terug te vinden in de instellingen -> klant bestel systeem, klik op de QR-

code bovenaan en ga verder ...

 

 

  



 

 

  



 

 

D E  W E B S I T E  :  O N S  K L AN T  B E S T E L  S Y S T E EM  ( CO S )

 

Surf met je browser naar www.lekkerthuiseten.nl, typ uw bedrijfsnaam (titel) of typ enkele tags 

(bijv. Pizza, strand, ...) of tekst om uw bedrijf te vinden. Doorloop de lijst met bedrijven en 

selecteer uw bedrijf. U kunt ook uw QR-code scannen die u rechtstreeks naar uw bedrijf leidt. 

Uw informatie zoals hierboven ingevoerd, moet zichtbaar zijn. Uw groepen en producten zouden 

er ook moeten zijn. Volg de logica van deze website en plaats een bestelling. Als u klaar bent, 

ontvangt u een melding op uw iPad dat er een nieuwe bestelling is. 

Afhankelijk van de QR-code die u heeft gescand of hoe u uw bestelling wilt hebben, zoals afhalen 

of bezorgen, of misschien gebruikt u de COS in een kiosk, kan uw kassa anders zijn. Het is logisch 



 

 

dat er niet naar het adres wordt gevraagd als de klant gaat ophalen. Bij het scannen van een tafel 

QR-code wordt er geen naam of tafel gevraagd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

GA S T RO - P AD  :  D E  CO S  P AG I N A

 

Als je inlogt in Gastro-pad en je hebt de COS geactiveerd, dan zou er een nieuw tabblad in de 

kassa moeten zijn genaamd COS. Klik erop. Uw online bestellingen komen hier aan. Klik op een 

bestelling om deze te verwijderen of te accepteren. Als je een bestelling accepteert, gaat deze 

automatisch door Gastro-pad alsof je de bestelling zelf hebt ingetypt. Je keuken-/barprinter print 

een bestelbon uit, zodat iedereen weet dat er een online bestelling is gedaan. Deze bestelbonnen 

bevatten ook extra informatie over de klant. Daar heb ik ook een menuknop in de hoek. Met dit 

menu kun je wat extra functies doen.  

- Controleer online status: controleer uw online status. U kunt de status van uw online bedrijf 

wijzigen in Instellingen – 

- klantbestelsysteem.Controleer handmatig op nieuwe bestellingen: als je denkt dat je op de 

een of andere manier een bestelling hebt gemist, misschien omdat je iPad een tijdje niet online 

was. 

- Verwijderde bestellingen: toon alle verwijderde bestellingen, misschien kun je sommige ervan 

ongedaan maken. De manier waarop dit werkt is min of meer hetzelfde als ons Keuken 

Display Systeem (KDS).  



 

 

-  


