
 

 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

 Πωλήσεις σε ομάδα Τμημάτων 

 Πωλήσεις σε Τμήματα 

 Στατιστικά Πωλήσεων Ειδών 

 Πωλήσεις Χειριστών 

 Ωριαίες Πωλήσεις 

 Πωλήσεις σε ΦΠΑ 

 Ανάλυση Μικτού Κέρδους ανά Είδος 

 Ανάλυση ακυρώσεων απόδειξης 

 Ανάλυση Ακυρώσεων στα Είδη 

 Αναφορά Πόντων Loyalty 

 Παρουσία Υπαλλήλων 

 Αναφορά Αποθέματος Ειδών 

 Προμήθειες χειριστών 

 Αποστολή Αναφορών μέσω email 

 Minimum stock για Ασφαλέστερη Παραγγελία 

 Διαχείριση Εστίασης- delivery- retail 

 Διαχείριση περιοχών τραπεζιών (Σάλα, Μπαρ, Έξω…) 

 Παρακολούθηση παραγγελιών σε ενσωματωμένο εκτυπωτή 57mm 

Καταστάσεις τραπεζιών (διαφορετικά χρώματα) 

 Μεταφορά, Ένωση, Χώρισμα Τραπεζιού και μεταφορά Πελάτη σε άλλο Τραπέζι 

 Πρώτα/ Δεύτερα για την κουζίνα 

 Δυνατότητα διαχωρισμού εκτυπώσεων ανά κατηγορία προϊόντων 

 Έκδοση Φορολογικής απόδειξης και τιμολογίου 

 Εκτύπωση εικόνας παραγγελίας 

 Μερική και ολική είσπραξη τραπεζιού 

 Διαχείριση σχολίων & τρόπο Παρασκευή των φαγητών 

 Διαχείριση προκαθορισμένων εκπτώσεων 

 Πολλαπλές Τιμές για κάθε Είδος για πελάτες 

 Set Ειδών, Μενού Ημέρας 

 Διαχείριση ζυγιζόμενων ειδών 

 Κεράσματα 

 Διαχείριση άπειρων ειδών με barcode 

 Κράτημα και Ανάκληση της παραγγελίας 



Κράτημα απεριόριστων αποδείξεων σε αναμονή και ανάκληση αυτών οποιαδήποτε στιγμή θέλει ο χρήστης. 

 Loyalty card Πελατών 

 Ορισμός δικαιωμάτων στους χειριστές 

 Πλήρη εικόνα για τις πωλήσεις ανά χρήστη και βάρδιας 

 Κλείσιμο και παράδοση ταμείου από χρήστη σε χρήστη 

 Πλήρη στοιχεία προϊόντος βασικά αλλά και extra (κωδικός, barcode, περιγραφή, κατηγορίες, ομάδες, τιμές, 

προμηθευτής κλπ).  

 Αναζήτηση προϊόντος με βάση τον κωδικό, τη περιγραφή 

 Πλήρη στοιχεία πελάτη (επωνυμία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., τηλέφωνα, πόλη κλπ) 

 Εύκολη προσθήκη Νέων προϊόντων κατά την πώληση 

 E-Invoicing 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ- ΑΓΟΡΕΣ 

 Βασικά στοιχεία προμηθευτή 

 Αναζήτηση προμηθευτή με τον κωδικό του, την επωνυμία του, το Α.Φ.Μ. 

 Εμφάνιση καρτέλας (ιστορικό κινήσεων) του Προμηθευτή και Υπόλοιπο  

 Εύκολη καταχώριση παραστατικού αγορών 

OPTIONS 

 Εξωτερική Οθόνη 

 Barcode Scanner 

 MSR 

 iButton 

 GPRS 

 UPS 

 Smart card 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

Ethernet 10M/100M 

4XUSB 

2X RS-232 

 


