Οινθιεξσκέλε ιύζε γηα ηνπο σώποςρ
εζηίαζηρ από ηε SingularLogic
Τν ARTius Restaurant είλαη ε πην ζύγσπονη θαη αξιόπιζηη εθαξκνγή γηα ηε κεραλνγξάθεζε
ησλ επηρεηξήζεσλ εζηίαζεο (café, εζηηαηόξηα, ηαβέξλεο, bar, fast-food, πνιπρώξνπο, delivery),
είηε πξόθεηηαη γηα κεκνλσκέλα θαηαζηήκαηα είηε γηα αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ.

ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ
 Point of Sales: δηαρείξηζε πσιήζεσλ, ππνζηήξημε ηακεηαθώλ ζπζηεκάησλ (PoS) & touch screen
 Mobile PoS: ρξήζε αζύξκαησλ ηεξκαηηθώλ γηα παξαγγειηνιεςία
 Preparation Centers: εθηππώζεηο παξαγγειηώλ ζε παξαζθεπαζηήξηα
 Table Management: δηαρείξηζε ηξαπεδηώλ*
 Table Booking: δηαρείξηζε ηνπ πιάλνπ θξαηήζεσλ ηξαπεδηώλ*
 Delivery: δηαρείξηζε ηειεθσληθώλ παξαγγειηώλ*
 Kitchen Display: δηαρείξηζε παξαζθεπήο παξαγγειηώλ κε ρξήζε touch
screen ζην ρώξν ηεο θνπδίλαο*

 Γιασείπιζη Πόνηων: δηαρείξηζε πόλησλ πειάηε*
 ςνδςαζμένη λειηοςπγία με εθαπμογέρ back office ηηρ SingularLogic: Manager Next,
Eurofasma Next, Control*, Galaxy Commercial*, Galaxy Enterprise Suite*, Galaxy CRM Events & Catering*

ARTius Restaurant
Η ππόηαζη ηηρ SingularLogic για ηιρ επισειπήζειρ μαζικήρ εζηίαζηρ
 Δνιαία λύζη μησανογπάθηζηρ software & hardware γηα όια ηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο εζηίαζεο
 Απόλςηη πποζαπμογή ζηηο αλάγθεο θάζε επηρείξεζεο εζηίαζεο
 Σασύηαηη εξςπηπέηηζη πειαηώλ
 Γπήγοπη εγκαηάζηαζη και λειηοςπγία ηεο εθαξκνγήο
 Πλήπηρ έλεγσορ και οςζιαζηική πληποθόπηζη ζηνλ επηρεηξεκαηία
 Δύκολη παπαμεηποποίηζη και reporting κέζσ internet, ην νπνίν δελ απαηηεί εγθαηάζηαζε
 ςνεσήρ και αξιόπιζηη ςποζηήπιξη από ην κεγαιύηεξν παλειιαδηθό δίθηπν αληηπξνζώπσλ, 24/7/365

* Σύντομα διαθέσιμο

Λειηοςπγικόηηηα
Γενικά
 Δηαρείξηζε πνιιαπιώλ ζεκείσλ πώιεζεο
 Έθδνζε όισλ ησλ ηύπσλ παξαζηαηηθώλ
(π.ρ. απνδείμεηο, ηηκνιόγηα)

 Παξαθνινύζεζε πειαηώλ θαη κειώλ κε
ζπλδξνκέο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία
 Σπληήξεζε αλαιπηηθώλ ζπληαγνινγίσλ

 Πνιιαπινί θαη κηθηνί ηξόπνη πιεξσκήο

 Παξαθνινύζεζε αλαιπηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ πειάηε (π.ρ. θξαηήζεηο, πξνηηκήζεηο ζε θαγεηό/πνηά, εηδηθέο απαηηήζεηο,
ζπλήζεο ηξόπν πιεξσκήο, θ.ιπ.)

 Πνιιαπινί ηηκνθαηάινγνη
 Δηαρείξηζε εηζηηεξίσλ

Δζηιαηόπια / Café / Bar
 Αζύξκαηε παξαγγειηνιεςία
 Παξαθνινύζεζε βαξδηώλ ζεξβηηόξσλ
 Εηδηθέο ζεκεηώζεηο παξαγγειηώλ
 Έιεγρνο ππνινίπσλ εηδώλ γηα ηηο παξαγγειίεο αγνξώλ
 Δηαρείξηζε πνιιαπιώλ πόζησλ/παξαζθεπαζηεξίσλ
 Παξαθνινύζεζε δηαζεζηκόηεηαο θαη θξαηήζεσλ ηξαπεδηώλ
 Παξαθνινύζεζε πξώησλ/δεύηεξσλ πηάησλ, αξηζκώλ ηξαπεδηώλ θαη ζέζεσλ πειαηώλ

Delivery
 Δηαρείξηζε ηειεθσληθώλ παξαγγειηώλ, αλαγλώξηζε θιήζεο
θαη γλώζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πειάηε
 Παξαθνινύζεζε δξνκνινγίσλ κε ράξηεο
 Έιεγρνο ηνπ ρξόλνπ παξάδνζεο
 Ιζηνξηθόηεηα παξαγγειηώλ πειάηε
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 Ελεκέξσζε πειάηε κέζσ sms όηη ε παξαγγειία μεθίλεζε

Αθήνα: Αι. Παλαγνύιε & Σηληόζνγινπ, 142 34, Ν. Ισλία - Αηηηθή
Σηλ.: 210 62 66 500, fax: 210 62 66 643
Θεζζαλονίκη: 5ν ρικ. Θεζζαινλίθεο - Θέξκεο, 570 01, Θεζζαινλίθε
Σηλ.: 2310 802 700, fax: 2310 805 515
www.singularlogic.eu

