Софтуер за управление
на заведения и ресторанти

Защо клиентите Ви се връщат отново при Вас?






Заради рекламата, която сте направили…
Заради доброто обслужване…
Заради добрата кухня, която предлагате…
Заради неповторимата обстановка…
Заради Вас самият?

 Ние не можем да Ви кажем къде, колко и как да рекламирате.
 Не можем да Ви кажем какви да бъдат Вашите специалитети и как да бъдат
приготвени.
 Не можем да Ви кажем и какъв да бъде интериора на Вашето заведение.

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ “ORANGE™” - SHORTCUT TO SUCCESS!
СОФТУЕРНО РЕШЕНИЕ, КОЕТО ЩЕ ВИ ПОЗВОЛИ ДА УПРАВЛЯВАТЕ И
КОНТРОЛИРАТЕ БИЗНЕСА СИ СПОРЕД ВАШИЯ ОПИТ.

Как работи “ ORANGE™ ”-shortcut to success ?
• Вие определяте схемата на разпределение на вашето
заведение (по райони, звена, търговски зали, маси);
• Лесен за управление и работа от персонала;
• Всеки служител има определен достъп в програмата
(идентификационен номер с код или карта) и
разпределение на работа по региони.

Как работи “ ORANGE™ ”-shortcut to success ?
• Бърза, лесна, удобна за работа програма с Touch
screen монитори;

• За по-голямо улеснение, визуално избиране на
специалитетите в заведението;
• За по-бързо обслужване – въвеждане на
поръчките, чрез мобилни терминали и изписване
директно в избраното „ЗВЕНО”;
• За по-гъвкаво ценово обслужване – имате
възможност сами да определяте ценови групи, покоито да бъдат обслужвани Вашите клиенти.

• За да удовлетворите и най-капризните желания на
клиентите и за коректно изписване на заявените поръчки,
системата дава възможност артикулите от специалитетите
да бъдат коригирани и
отразявани в поръчката и
фискалния бон.
• За бързото изпълнение на заявените поръчки, чрез
монитор в кухнята Вашият персонал ще може да следи в
реално време кои са най-новите заявени поръчки, да
отбелязва кои са готови и да се спестява ценно време както
за персонала така и за клиента.
• При готовност за издаване на артикул, операторът сменя
статуса на артикула, така системата да уведоми
сервитьора,
чрез
сигнализация
в
мобилното
приложение/фронт офис модул "Каса.

Трябва да имате поглед върху всички нива на
работа във Вашето заведение!
• “Orange” Ви позволява да имате пълен контрол и достъп до всички
нива на работа.
• Във всеки един момент може да разберете времето за изпълнение на
всяка поръчка – от кого е приета и от кого е изпълнена. Вие ще
определите кои хора от персонала ще следят за коректното
изписване или отказване на заявените поръчки.
• Във всеки един момент можете да проследявате, сравнявате и
получавате информация под формата на справки – по различни
критерии, за
текущи и приключващи периоди, за продажби,
наличностти и печалба.
• Можете да определите статуса на своите клиенти чрез система за
отсъпки и клиентски карти– приятели, гости, VIP гости, редовни
клиенти.

Краткият път към успеха е с ORANGE™ !

 Удобен интерфейс;
 Бързи, лесни и точни справки по всяко
време;
 Система за лоялност към клиентите Ви.

За контакти
София 1750
AVI Business Center
Бул. "Цариградско шосе" 60, ет.2
Телефон: +359 2 802 58 00
e-mail: office_sf@sistechnology.com

Бургас 8000
ул. "Царица Йоана" 11-13 ет.1
Телефон: +359 889 339 109
e-mail: burgas@sistechnology.com,
plamen.asenikov@sistechnology.com

Варна 9009
Бизнес Парк Варна
Сграда 1, етаж 4, офис 401
Телефон: +359 52 702 100
email: office@sistechnology.com

Русе 7000
ул. "Васил Петлешков" 31
Телефон: +359 88 7513640
e-mail: rousse@sistechnology.com
Велико Търново 5000
ул. "Поп Харитон" 4 ет.1 офис 3
Телефон: +359 88 8459283
e-mail: office_vt@sistechnology.com

Пловдив 4000
Ул. "Самара" 13, ет.4, офис 1
Телефон: +359 889 100 323
e-mail: plovdiv@sistechnology.com

www.sistechnology.com

