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Link do produktu: http://www.msj.com.pl/posbistro-p-28.html

POSbistro

Opis produktu
POSbistro
to łatwy w obsłudze program dla restauracji działający na tabletach z systemem Android. Jego ważną zaletą jest to, że zarówno centralna baza
danych jak i program administracyjny znajdują się chmurze. Dzięki temu użytkownik może kontrolować swój biznes z dowolnego miejsca na
świecie za pomocą komputera z przeglądarką internetową lub z telefonu. Właściciel lokalu gastronomicznego chcący korzystać z tego programu
płaci tylko miesięczną opłatę zaczynającą się o 198 zł netto i może zakończyć używanie programu w dowolnym momencie.

Szybka i łatwa w użyciu aplikacja sprzedażowa
Każdy element aplikacji został zaprojektowany z myślą o łatwiej i przyjemniej pracy na tablecie. Twoi pracownicy szybko nauczą się systemu
bez dodatkowego wsparcia. Instalacja POSbistro na tablecie trwa zaledwie kilka minut.

Bezpieczny dostęp do aplikacji, nawet bez dostępu do internetu
POSbistro to niezawodne oprogramowanie, w którym Twoje dane są w 100% bezpieczne i tylko Ty decydujesz kto ma do nich dostęp. System
działa niezawodnie również w przypadku awarii internetu w lokalu.

Podstawowe funkcjonalności i zalety programu to
szybka i bezbłędna obsługa klienta,
błyskawiczny kontakt kelnera z kuchnią lub barem,
sprzedaż również przy stoliku,
obsługa zamówień w dowolnym miejscu w lokalu oraz poza nim np. w ogródku, w piwnicy, czy na plaży,
obsługa lokali wielopiętrowych,możliwość sprzedaży także bez internetu
aplikacja gromadzi wszystkie dane również bez dostępu do internetu,
po uzyskaniu dostępu do internetu dane są automatycznie przesyłane na serwer,w przypadku awarii internetu, urządzenia
automatycznie komunikują się w sieci lokalnej (WiFi, LAN)
aplikacja działa na zarówno na tabletach (7’ i więcej) jak i na telefonach typu smartphone z wyświetlaczami 4’ do 6’ dzięki wersji
Terminal Mini,
pełna funkcjonalność aplikacji POSbistro niezależnie od wielkości ekranu,specjalny, przyjazny design, dostosowany do mniejszych
ekranów.
kontrola czasu realizacji zamówień,
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nadanie kolejności serwowania potraw,
zarządzanie pomieszczeniami oraz stolikami w lokalu.
rezerwacje stolików
dostęp do wszystkich modułów programu takich jak dowozy, kuchnia, eMenu itp... w ramach jednej licencji
współpraca z drukarkami zamówień współpraca z drukarkami fiskalnymi
przywołanie obsługi do stolika,samodzielne przeglądanie elektronicznego menu przez klienta,
obsługa wielu języków, możliwość zaprezentowania zdjęć oraz dokładnych opisów dań.
Ekran przedstawiający numery zamówień w trakcie realizacji i gotowe do odbioru

Wartość miesięcznej opłaty za użytkowanie programu zależna od ilości urządzeń takich jak
tablety,drukarki zamówień,drukarki fiskalne zainstalowanych w lokalu
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