
NOHISTO

NoHisto in de praktijk

NoHisto maakt alles persoonsgebonden en volledig beheersbaar
en controleerbaar.

NoHisto staat voor No History. Nohisto is AVG proof.

NoHisto levert op maat gemaakte software voor moderne,
gepersonaliseerde en beveiligde toegangscontrole voor elke
gelegenheid. Deze toegangscontrole wordt geleverd door
middel van een unieke QR-code op mobiel welke alleen
ontcijferd kan worden door onze eigen scanners of tourniquets.
Van digitale tickets tot verkooptickets voor festivals en
evenementen, het organiseren van een diner met
tafelindeling, uitgeven van parkeer- en of camping plek. De
mogelijkheden zijn eindeloos



De toegang tot een evenement is het eerste visitekaartje wat je als
organisator afgeeft. Heeft iemand (te) lang in de rij gestaan? Dan kleurt dat

veelal de kijk naar het evenement. Een prettige, voorspoedige ervaring zorgt
voor een positief ontvangst.
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Reserveringen aannemen op het terras of in uw zaak is met NoHisto uiterst
eenvoudig. U geeft uw capaciteit in en NoHisto doet de rest. Op de dag van 

reservering stuurt u een reminder met alvast het dagmenu ter inspiratie. 
Eet smakelijk! 

Shoppen op afspraak. Een zegen voor uw klanten, maar ook voor u als
retailer. Het op peil houden van voorraden, inplannen van 

verkoopmedewerkers, alles kunt u afleiden uit de planning in NoHisto.

Een squashbaan reserveren? Zien wanneer het druk is in de 
fitnessruimte?

Na de wedstrijd in de kantine napraten en nog een drankje drinken? 
Dit zijn een paar van de mogelijkheden welke u heeft met NoHisto.

5NoHisto levert op maat gemaakte software voor 
moderne, gepersonaliseerde en beveiligde 

toegangscontrole voor elke gelegenheid. 



Een medewerker kan met een NoHisto

handscanner ongeveer 20 mensen per minuut

scannen.

Dat zijn 12.000 tickets per uur met 10 

medewerkers.

Elk ticket is gecodeerd met een speciale sleutel. 

Enkel met een NoHisto scanner kan deze gelezen

worden.

Tickets kunnen alleen worden overgedragen / 

doorverkocht via de NoHisto app.

Beter voor het milieu.

Reserveringen, gescande tickets en andere

statistieken zijn realtime te volgen.

VOORDELEN



NoHisto biedt de oplossing als het gaat om crowd
management op evenementen.

Crowd Management

Nog voor de bezoekers op het terrein zijn kan er
middels het instellen van tijdslots al een spreiding
in de drukte op het terrein gemaakt worden.

Op het terrein zelf is het mogelijk om meerdere
zones in te stellen waarbij er met een maximale
capaciteit per zone gewerkt kan worden. Op deze
manier ondersteunt NoHisto je maximaal met het
benutten van de beschikbare ruimte.



REGISTRATIE PROCES

De gast/bezoeker klikt op 
de reserveerlink op uw
website en registreert zich
voor tickets voor een tijdslot
/ dag.

De klant ontvangt direct een
mail met het verzoek de 
reservering te bevestigen.

Met één druk op de link
bevestigt men de tickets, 
welke direct worden
toegezonden.

De tickets worden, middels
een unieke QR-code, 
afgeleverd in de mailbox
van de klant.
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Goedendag Meneer de Vier,Dank u wel voor uw reservering bij Restaurant Magnifique.

U heeft gereserveerd voor:
Donderdag 09-09-2020
18:30 tot 21:30

BELANGRIJK: Klik binnen 24 uur op onderstaande link om uw reservering definitief te maken voor 

4 tickets.
U zult deze middels een QR-code via email ontvangen.

https://nohisto.com/confirmation_retail.php?s=15|abonnement@deheerevents.nl|5f070bef6108a

938520590xel3nyf3gge5ku4b32y25f070bef610b5772952876|15_11

Met vriendelijke groet,
Restaurant Maqnifique

Service provided by NoHisto.com

https://nohisto.com/confirmation_retail.php%3Fs=15%7Cabonnement@deheerevents.nl%7C5f070bef6108a938520590xel3nyf3gge5ku4b32y25f070bef610b5772952876%7C15_11
http://nohisto.com/


Samen met u kijken wij
naar de wensen binnen
uw organisatie/bedrijf.

INTAKE

De tool wordt ingericht
in uw eigen look & feel.

PERSONALISEREN TOOL

Alvorens de tool ‘live’ 
gaat kijken we met u 
wat er beter / mooier / 
anders kan.

TUSSENTIJDSE OPLEVERING
Samen met u doorlopen
we alle mogelijkheden. 
Werkt alles naar
behoren? Dan kunt u 
aan de slag.

OPLEVERING TOOL

Uw opmerkingen en 
bevindingen worden
verwerkt en de tool

wordt afgemaakt.

AANPASSINGEN EN FINALISATIE

Afrekenen?
F&B bestellingen?
Bedenk het en wij

voegen het in.

IMPLEMENTEREN EXTRA’S

WERKWIJZE



BESTELMODULE



BETAAL APPLICATIE

De bestelmodule kan uitgebreid worden met een
betaalapplicatie.

Scan om 
te bestellen

Kassa
HC HDS

Kies uw betaalmethode

Jouw order
HC HDS

Menu
HC HDS

BAR

KEUKEN
Deze tool wordt u aangeboden door:

- +2

- +3

- +1

Coca Cola

Heineken 0.0

Cappuccino

€ 4,00

€ 6,75

€ 2,25

Naar de kassa  € 13,00

Totaal bedrag                        € 13,00

Te betalen        € 13,00

Uw ordernummer             8NVO7

BEDANKT 
VOOR JE
ORDER!
We gaan direct aan de slag
En komen zo snel mogelijk 
bij je terug…



ORDERVERWERKING 
KLANT

GEEN WACHTRIJEN MEER BIJ UW HORECA-
UITGIFTEPUNTEN & MINDER PERSONEEL

Gasten bestellen eenvoudig met hun mobiele telefoon, zittend
aan tafel.
Dit betekent minder wachtrijen bij uw counters en minder
personeel welke orders opneemt.
De focus kan weer komen te liggen op het bereiden van
dranken en gerechten.

60%

EFF I C I ENCYSLAG

U kunt op elk moment uw assortiment
aanpassen.



ORDERVERWERKING
Backoffice

De orders komen overzichtelijk onder
elkaar te staan.

Optioneel kunnen de tablets uitgerust
worden met een bonnenprinter welke
bij het meegeven van de orders zorgt
dat je ook bij grote drukte nog weet
welke bestelling behoort bij het
ordernummer.

Wanneer een order bereid is kan men
de gast informeren. Is de order
opgehaald? Dan verdwijnt deze uit het
display.



PARTNERS



NoHisto is onderdeel van 3shades.
Didamseweg 109K
6902 PD Zevenaar

Tinwerf 4
2544 ED Den Haag

ONZE KANTOREN

info@3shades.nl
+31(0)850161612

Pim Mullierlaan 11
8443 DA Heerenveen

mailto:info@3shades.nl

