Ο σχεδιασμός του PROFIT,
έχει βασιστεί στην πολυετή εμπειρία
εξειδικευμένης ομάδας ανάπτυξης
και αντιμετωπίζει την πολυπλοκότητα
των αναγκών κάθε επιχείρησης.

ΑΣΥΡΜΑΤΗ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑ

• Διαχείριση PDAs/Tablets
(Android/Windows/iOs)

•
• Αναλυτική διαχείριση αίθουσας

Πλήρης διαχείριση παραγγελιών

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ

•
• Favorites - είδη άμεσης επιλογής (ταχυκίνητα)
• Ομάδες και υποομάδες ειδών
Πολλαπλοί τιμοκατάλογοι.

σε απεριόριστα επίπεδα

και τραπεζιών

• Διαχείριση σερβιτόρων
• Πολλαπλοί τιμοκατάλογοι
• Θέση πιάτου στο τραπέζι
• Αριθμός ατόμων
• Σειρά σερβιρίσματος
• Μεταφορά τραπεζιού - Split τραπεζιού
• Δυνατότητα μερικών πληρωμών

light version

• Report χειριστών, πωλήσεων κλπ
• Εξαγωγή στοιχείων σε excel,

BACK OFFICE

για περαιτέρω επεξεργασία

• Διαχείριση Ομάδων/ Ειδών/
Έξτρα/Σερβιτόρων/PDAs

full version

• Εύχρηστη μαζική αλλαγή τιμών
• Εξαγωγή ειδών σε excel,
για μεταβολές/προσθήκες

• Διαχείριση αγορών

• Διαχείριση λειτουργικών παραμέτρων
• Εύκολη διαχείριση

και προμηθευτών

• Διαχείριση συνταγών

των παρασκευαστηρίων,
εκτυπωτών κουζίνας, pass κλπ

και αυτόματη ανάλωση πρώτων υλών

• Παρακολούθηση αποθήκης
με έλεγχο πρώτων υλών

• Πλήρης διαχείριση ‘’έξτρα”, με ή χωρίς χρέωση

• Προσφορές, παραγγελίες

• Διαχείριση ιδιοκαταναλώσεων/

• Παραμετρικός καθορισμός και έκδοση

ή και με σύνδεση σε άλλα είδη

και τιμοκατάλογοι προμηθευτών/πελατών
ή καταχώρηση παραστατικών

κερασμάτων/εκπτώσεων

• Ζυγιζόμενα είδη/Αναζήτηση ειδών με barcode
• Διαχείριση εκτυπωτών/kitchen monitors/ζυγών
• Έκδοση Τιμολογίων/Δελτίων Αποστολής
• Report στατιστικών/οικονομικών
στοιχείων (πωλήσεις)

• Παρακολούθηση αξιογράφων
• Εξαγωγή δεδομένων για ενημέρωση

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
DELIVERY

Γενικής Λογιστικής

• Αναγνώριση Κλήσεων
• Διαχείριση Παραγγελίας
• Καρτέλα Πελάτη
• Διαχείριση

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΔΙΑΧ
RESERVATION
RESE
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
LOYALTY CARDS

και παρακολούθηση
Διανομέων

• Στάδια Παραγγελίας
• Χάρτης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Σύστημα
κρατήσεων
τραπεζιών

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

REPORT
GENERATOR
Αναλώσεις
Συνταγές
Συνθέσεις
ειδών/
προϊόντων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

• Συγκέντρωση πωλήσεων,

αγορών, αναλύσεων και λοιπών
κινήσεων υποκαταστημάτων

• Κεντρική διαχείριση ειδών,

με δυνατότητα αυτόματης
ενημέρωσης καταστημάτων

• Δυνατότητα διαφοροποίησης τιμών,
ειδών, τιμοκαταλόγων,
προσφορών ανά κατάστημα

Σύστημα
επιβράβευσης
πελατών

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

• Επιλογή είδους παραστατικού
(απόδειξη ή τιμολόγιο)

• Πoλλαπλοί τρόποι πληρωμών
• Επιλογή και καταχώρηση πελάτη (CRM)
• Καταχώρηση τιμοκαταλόγων
και εκπτώσεων

• Αναζήτηση είδους με

Barcode/Κωδικό/Περιγραφή

• Στατιστικά και οικονομικά
στοιχεία πωλήσεων

• Ημερήσια και Περιοδικά Report

Με υπευθυνότητα και συνέπεια, εγγυούμαστε τη συνεχή παρουσία μας
σε κάθε σας πρόβλημα ή ανάγκη, προσφέροντας:

• Έμπειρους και άρτια

• Υπηρεσίες εγκατάστασης

• Προσωπική επικοινωνία
• Υπηρεσίες pre-sales υποστήριξης

• Υπηρεσίες after-sales υποστήριξης

εκπαιδευμένους τεχνικούς

και παραμετροποίησης

(με ή χωρίς συμβόλαιο)

• Συνεχείς αναβαθμίσεις λογισμικού

