Hutten Tap & Pay App

Met de Tap & Pay app van Hutten en Nokavision staan gasten van Hutten nooit
meer in de wachtrij voor de kassa in het bedrijfsrestaurant! Zo kunnen ze maximaal
genieten van hun lunchpauze. Met de app kunnen gasten gemakkelijk en snel
producten uit het bedrijfsrestaurant selecteren en direct betalen met hun mobiele
telefoon. “We zijn de eerste cateraar in Nederland die een dergelijke app lanceert,”
vertelt projectmanager Kevin Renirie van Hutten.

De uitdagingen

• Vooruitkijken menu van de week

“Samen met het team van Hutten
hebben we een hoogstaande app
gerealiseerd.”

• Uitrollen van een loyalty systeem
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daarmee de eerste die kassaloos betalen op deze
manier vanuit een app aanbiedt. Je hoeft dus niet
meer in de wachtrij bij de kassa te gaan staan. De
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via Payconiq.

Het resultaat

“Nokavision heeft de applicatie
technisch ontwikkeld en de integraties
gerealiseerd. Ze hebben goed
meegedacht en zich verdiept in de
gebruiker.”
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Hutten
Hutten voegt met gastvrijheid, ambachtelijk bereid eten en drinken
toe aan een beter, leuker, gezonder, lekkerder, eerlijker en duurzamer
leven. Voor opdrachtgevers, hun gasten en medewerkers, voor de
samenleving. Medewerkers heten bij Hutten samenwerkers. Want ze
doen het samen. Geluk loopt daar als een rode draad doorheen, want
gelukkige samenwerkers dragen met passie hun werk uit. Zo kunnen
ze geluk overbrengen op andere mensen en hen een uniek moment
of waardevolle belevenis bezorgen. Elke dag kan en mag Hutten zo
onderscheidend zijn en willen ze van betekenis zijn. Meer aandacht,
daarmee maakt Hutten het verschil.

Een uniek probleem verdient een Nokavision oplossing.
Als doorgewinterde digitale transformatie experts helpen we je voorop te lopen en te zorgen dat je
daar blijft. Wij zien dat te veel innovatieve ideeën op de plank blijven liggen. Daarom helpen wij je
voorbij grenzen te groeien. We helpen om innovatieve ideeën echt uit te voeren. En dat alles terwijl
tijd én kosten worden bespaard.
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