Satýþ Noktasý
Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile yapabilirsiniz.

Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler
aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle
satýþ yapabilirsiniz.
Menüler oluþturarak satýþ anýnda ürünlere kolaylýkla
ulaþabilirsiniz.
Belirleyeceðiniz zaman dilimlerinde ürün bazýnda
iþletmenizin belirli bölümlerinde (restaurant, bar vb.) geçerli
olacak biçimde promosyonlar (happy hour) yapabilirsiniz.
Farklý bir zamana yönelik happy hour uygulamasýnda
belirlenen bölüm ve saatte uygulamanýn otomatik olarak
devreye girmesini saðlayabilirsiniz.

Sipariþlerinizi almak için el terminali (PocketREST) ve
dokunmatik ekran kullanabilirsiniz.

Satýþ ekraný üzerindeki ürün talep mesajý sayesinde iþletme
içerisindeki garsonlar ile mutfak çalýþanlarý arasýnda
sorunsuz ve hýzlý irtibat kurabilirsiniz.

Sipariþ edilen ürün bazýnda açýklama bilgileri (az piþmiþ,
limonlu, buzlu v.b.) girebilir, bu bilgilerin seçmeli menü
olarak gelmesini saðlayabilirsiniz.

Daha önceden girmiþ olduðunuz cari hesap bilgileri
sayesinde adisyonlara anýnda fatura kesebilirsiniz.
Kullanýcýlar yetkilerine göre mevcut masalara ve adisyonlara
müdahale edebilir, iade, ekleme veya deðiþiklik yapabilir.

Adisyonun tamamýný veya bir kýsmýný ikram olarak
gösterebilirsiniz

Paket servislerde Caller ÝD (arayan numara) özelliði
sayesinde iþletmeyi arayan müþterinin tüm bilgileri hiçbir
tuþa dokunmadan ekrana gelir. Kaydý olmayan bir müþteri
ise; Yeni Müþteri Kartý açabilirsiniz.

Ýade ve iptal iþlemlerini ürün yada adisyon bazýnda kolayca
yapabilirsiniz.

PDKS sistemi sayesinde personelin ay içerisindeki çalýþma
süresi takip edilerek verilerin puantaj bilgisi olarak
deðerlendirilmesini saðlayabilirsiniz.

Girilen sipariþleri ve iptal edilen ürünleri mutfak, bar, pastane
gibi departmanlarýn tanýmlý yazýcý ya da ekranlarýnda anýnda
görebilirsiniz.

Masa Takibi

Eksik ya da ilave malzemeli ürün sipariþleri alabilir ve
fiyatlandýrmayý otomatik olarak yapabilirsiniz. Örneðin;
sucuksuz, bol mýsýrlý gibi...
Hazýrlanan ürün bilgileri mutfak ya da bardaki dokunmatik
ekrandaki ilgili satýra dokunularak el terminallerine mesaj
olarak gönderilebilir.
Adisyon toplamýna artý servis bedeli ekleyebilirsiniz.
Paket servislerini telefon numarasý veya isimden takip
edebilirsiniz.

Ýþletmenizin yerleþik düzenine göre masa dizayný yapabilir,
sýnýrsýz sayýda masa tanýmlayabilirsiniz.

Masa durumlarýný izleyebilir, yeni sipariþ girebilir, hesap
alabilir, sürükle býrak yöntemi ile masa ayýrma ve birleþtirme
iþlemi yapabilirsiniz.

Müþteri Ýliþkileri Yönetimi (CRM)
Müþterilerinize ait bilgileri detaylý olarak takip edebilir,
alýþveriþ istatistiklerini alabilirsiniz.

Masa planýný salon ya da garson bazlý takip edebilirsiniz.
Rezervasyonlarý internet üzerinden veya manuel olarak
yapabilirsiniz.
Masa planý üzerinden belirlenmiþ rezervasyonlu masayý
seçerek kolayca iþleme alabilirsiniz.
Belirtilmiþ olan rezervasyon saatinin aþýlmasý (no show)
durumunda rezervasyon iptali ve takibini yapabilir, masanýzý
tekrar iþleme alabilirsiniz.
Her garsonu belirli masalar için yetkilendirerek garson
bazýnda masa durumlarýný izleyebilirsiniz.
Tek tuþ ile açýk ve kapalý adisyon listenizi görebilir, yetkiniz
dahilinde gelen liste üzerinden iþlem yapabilirsiniz.

Özel günleri (Doðum günü, evlilik yýldönümü v.b) takip
edebilir, bu günlerde müþterilerinize sms yada posta ile
tebrik mesajý gönderebilirsiniz.
Müþterilerinizi farklý gruplara ayýrabilir (VIR kara liste v.b)
müþteri gruplarý bazýnda takibini yapabilirsiniz.
Müþterilerinizi zevkleri ve özellikleri doðrultusunda
yönlendirebilir ve takibini yapabilirsiniz.
Satýþ anýnda müþterilerinizin bir önceki hesap durumunu
ayrýntýlarý ile görebilirsiniz.

Hesap kapama sýrasýnda istenen ödeme tipine ve döviz
cinsine göre ödeme alabilirsiniz.

Satýþ ekranýnda garsonlarýn ihtiyaç duyacaklarý satýþ ve
garson icmali anýnda alýnabilir.

Alýnan ödeme tiplerine göre her türlü istatistiði alabilirsiniz.
Ödeme esnasýnda para üstü uygulayabilirsiniz.
Ayrý hesap ödemek isteyen
müþteriler için adisyon ayýrma
iþlemi yapýlabilir veya birkaç
adisyonu birleþtirilebilirsiniz.
Hesap kapama esnasýnda oran
yada tutar bazlý ýskonto yapabilir
adisyonu ikram yada ödenmez
olarak kapatabilirsiniz.

Kasa
Bir veya birden fazla kasa tanýmlayabilir ve kasiyer ya da
shift bazýnda kasa raporlarýný (X raporu) alabilirsiniz.
Günlük kasa raporunu (Z raporu) detaylý veya özet olarak
alabilirsiniz.
Kasa raporunu isteðe göre ödeme þekli, döviz, masraf ve
satýþ daðýlýmý bazýnda alabilirsiniz.

Stoklar için üç deðiþik birim tanýmlayabilir ve her birim için
stok takibi yapabilirsiniz.
Sipariþ, stok ve fatura fiþi üzerinden otomatik barkod
etiketleri basabilirsiniz.
Stoklarýnýzýn giriþ, çýkýþ, iade ve deðiþim iþlemlerinin ve
takibini yapabilir, istatistik raporlarýný alabilirsiniz.

Kasa açýlýþ ve kapanýþ iþlemlerini yapabilirsiniz.
Merkez, banka ve masraf (gider, avans v.b) iþlemlerini
yapabilirsiniz.

Stok Yönetimi
Ürün gruplarý (yiyecekler, içecekler v.b) tanýmlayabilir ve
bu gruplar bazýnda istatistik alabilirsiniz.

Hareket gören veya hareketsiz tüm stoklarýn kodlarýný
deðiþtirebilir, kart bilgilerini þirketten-þirkete veya ayný þirket
içinde kopyalayabilirsiniz.
Otomatik sayým iþlemi sayesinde, sayým öncesi ve sonrasý
stok durumlarýnýn karþýlaþtýrmasýný yapabilir, stok kayýplarýnýzý
takip edebilirsiniz.
El terminalleri sayesinde sayým iþlemlerini hýzlý ve kolay bir
þekilde gerçekleþtirebilirsiniz.
Her ürün için seri numarasý üreterek, ürünün tüm hareketlerini
izleyebilirsiniz.
Seri kartlarýna ürün için özel kod (son kullanma tarihi gibi)
tanýmlayabilir ve stoklarýnýzý takip edebilirsiniz.

Üretim ve Reçete

Stoklara iliþkin tüm giriþ/çýkýþ irsaliyelerini düzenleyebilir,
ambarlar arasý stok transferi ve sayým iþlemlerini
yapabilirsiniz.
Depo bazýnda stok takibi yapabilirsiniz.
Belirlemiþ olduðunuz kýstaslarda otomatik satýþ fiyatý
oluþturabilirsiniz.
Verilen sipariþler doðrultusunda stok giriþ-çýkýþ irsaliyelerini
otomatik olarak hazýrlayabilirsiniz.
Bütün giriþ-çýkýþ iþlemlerinde el terminalleri kullanabilirsiniz.
Stoklarýnýzýn satýþ durumlarýný ve satýþ maliyetlerini tek
raporda takip edebilirsiniz.
Stok maliyetlerini, Giriþ-OBF, Eldeki-OBF, UFO, FIFO maliyet
türlerine göre yapabilir, istenen maliyet türü bazýnda raporlar
alabilirsiniz.
Tüm ambarlardaki stok durumlarýný tek bir rapor üzerinden
takip edebilirsiniz.

Mamul ve yarý mamul stoklar için istenilen maliyet türüne
göre reçeteler oluþturabilirsiniz.
Hammadde stoklar için alternatif hammadde ve yarý mamul
stoklar için alternatif yarý mamul tanýmlamasý yapabilirsiniz.
Reçete bazýnda üretim giderleri tanýmlayabilirsiniz, gider
payýný tutar ve maliyet yüzdesine göre hesaplattýrabilirsiniz.
Üretim iþlemlerini reçete bazýnda veya istenilen tarih
aralýðýnda toplu olarak yaptýrabilirsiniz.

Hazýrlanan menüler bazýnda hammadde ihtiyaç analizi
yapabilirsiniz.
Reçete bazýnda detaylý ve kümülatif maliyet raporlarý
alabilirsiniz.
Mamul maliyetlerini istenilen maliyet yöntemine göre, ambar
veya genel bazda hazýrlayabilirsiniz.
Kendi üretim adetlerinize göre ya da müþteri sipariþleriniz
doðrultusunda mamul üretiminiz için gereken hammadde
ve yarý mamul ihtiyaç planlamanýzý oluþturabilirsiniz.
Mamul maliyetlerini Giriþ-OBF, Eldeki-OBF, LIFO, FIFO
maliyet türlerine göre yapabilir, bu bazda tüm maliyet
raporlarýný alabilirsiniz.

Garson sorumluluðu altýndaki masalarýn olduðu bölümden
hiç ayrýlmayacaðý için müþteriler sipariþlerini beklemeden
anýnda verebilir.
Rezervasyonlarý masa planý
üzerinden takip edebilirsiniz.
El terminali üzerindeki masa
planýndan rezervasyonlu olan
masa seçilerek rahatça
iþleme alýnabilir.
Garsonlar yetkileri dâhilinde
sorumlu olduklarý masalar
üzerinde masa birleþtirme ve
ayýrma iþlemi yapabilirler.
Fiyatlar otomatik olarak hesaplandýðý için kasaya ve
adisyona hatasýz geçer.

PocketREST
Sipariþlerinizi kaðýt kalem (Kaptan order) yerine el terminalleri
ile ekranlardaki resimli menü, grafik menü ya da ürün
listesinden seçerek kolay, hýzlý ve hatasýz þekilde alabilirsiniz.
Sipariþ edilen ürün bazýnda
açýklama bilgileri (az piþmiþ,
buzlu v.b )girebilir, bu bilgilerin
seçmeli menü olarak gelmesini
saðlayabilirsiniz.
Alýnan sipariþler mutfak ve
barlardaki tanýmlý yazýcý ya da
ekranlara tüm detaylarý ile
anýnda, hatasýz þekilde iletilir,
böylece servis çok daha hýzlý ve
eksiksiz yapýlýr.
El terminalleri kullanýlarak alýnan sipariþler üzerinde iptal,
ikram ve ödenmez gibi deðiþiklikler ayný ekran üzerinde
kolayca yapýlabilir.
Almýþ olduðunuz sipariþlerin
marþ sýrasýný müþterinizin
durum ve isteðine göre o
anda belirleyebilir, marþ
butonuna bastýðýnýzda hangi
ürünün hazýrlanmasý
gerektiðini tanýmlý ekran ya
da yazýcýlara (mutfak, bar)
anýnda gönderebilirsiniz.
Garsonlar sipariþin hazýrlanmasý ve iletilmesi için vakit
kaybetmeyeceðinden ayný süre içerisinde müþterilerle daha
fazla ilgilenebilir.
Hazýrlanan ürün bilgileri mutfak/bar ekranýndan ilgili satýra
dokunularak el terminallerine mesaj olarak gönderilebilir.

Verimli çalýþma sistemi sayesinde kaliteli ve hýzlý servis
sunabilirsiniz.
Sipariþlerin mutfaða gönderilmesi ve takibi el terminalleri
ile yapýldýðý için, iþletme içerisindeki gürültüyü ve garson
hareketini azaltýr.
El terminali üzerinde iþletmenize ait masa planýnýzý görebilir,
masa seçerek iþlem yapabilirsiniz.
Her bir kullanýcý için farklý yetkiler ve kullaným þekilleri
belirleyebilir, kullanýcý bazlý masa planý oluþturabilirsiniz.
Bir el terminalini birden fazla kullanýcý belirlenmiþ farklý ayar
ve yetkiler ile kullanabilir.
Arka büro Yönetim Programý ile yapýlan deðiþiklikler (kullanýcý
yetkilendirme, adisyonlarda deðiþiklik yapabilme v.b) anýnda
el terminallerinde etkili olur.
Garsonlarýn hangi ürünlerden sipariþ verebileceðini, hangi
adisyonlarý görebileceðini ve deðiþiklik yapabileceðini,
hangi masalar için sipariþ alabileceðini belirleyebilirsiniz.
Arka büro Yönetim Programý sayesinde menüde ürün ya
da fiyat deðiþikliði yapabilir, ürün ekleyebilir yada çýkarabilir,
bu deðiþikliði anýnda el terminallerine yansýtabilirsiniz.
Garsonlar el terminallerinden açýk olan adisyonu ve
dilediðiniz kadar arttýrabileceðiniz ödeme seçeneðini
seçerek hesap kapama iþlemini gerçekleþtireceði için
hesapta asla yanlýþlýk olmayacak, böylece iþletmeniz %100
müþteri güveni kazanacaktýr.
Ödeme sýrasýnda el terminalleri kullanýlarak garsonlara
verilmiþ yetkiler dahilinde hesap ayýrma iþlemi yapýlabilir.

