UnityPOS
Software pentru vanzare si gestiune in locatii de tipul: restaurant, bar, pub, cafenea, terasa,
fast food, pizzerie, salon de evenimente, catering, cofetarie.
-

3 module standard: vanzare, administrare, management (permisiuni reduse fata de administrator)
4 module suplimentare:
o UnityTablet – modulul care permite ospatarilor sa preia comenzile pe tablete
o UnityLiveResponse – permite instalarea de tablete pe sectii (in loc de imprimante termice) pentru
transmiterea automata a comenzilor si asigurarea de feedback intre ospatar si bucatar (sau alt angajat al
sectiei)
o UnityDelivery – modulul pentru gestionarea comezilor telefonice
o UnityMobile – modulul prin care clientul poate plasa comanda in sistem direct de pe telefonul sau tableta
proprie

Software-ul functioneaza cu majoritatea caselor de marcat de pe piata care permit conexiunea la PC (recomandam
Datecs si Activa), dar nu functioneaza cu imprimante fiscale.
Software-ul poate rula pe mai multe statii in paralel si poate fi accesat si din back office sau din afara locatiei, de pe
desktop sau dispozitiv mobil.
Vanzare:
- Numar nelimitat de gestiuni, categorii, produse, sectii, sali, mese;
- Logare cu parola sau card; vizualizare doar a salilor/meselor/gestiunilor pentru care utilizatorul are permisiuni;
delogare manuala si automata;
- Vanzare rapida fara mese; vanzare pe bar; vanzare cu scurtaturi
- Mesele se blocheaza pe ospatarul care le-a deschis si nu pot fi accesate de ceilalti; comenzile se pot muta de la o
masa la alta sau se pot comasa mai multe mese;
- Descarcarea gestiunii in timp real; ospatarul vede statusul fiecarui produs (in stoc sau nu), ingredientele lui si
statusul acestora;
- Se poate lucra cu stocuri negative pentru a nu bloca vanzarea atunci cand nu se introduce marfa in soft la momentul
receptionarii ei;
- Multiplicator atat pentru produse in bucati cat si pentru cele la gramaj; posibilitate de conectare scanner coduri de
bare si cantar pentru preluarea cantitatii in soft;
- Transmitere automata a bonurilor comanda pe sectii; statusul lor este afisat pe ecran (in timp real daca exista
modulul UnityLiveResponse);
- Se pot acorda discount-uri valorice sau procentuale pe fiecare produs in parte, pe tot bonul sau combinat; se pot
vinde produse pe protocol;
- Acordarea de discounturi, stergerea de produse de pe bon sau marcarea lor ca rebut se fac pe baza de permisiuni;
rebuturile se inregistreaza automat in partea de administrare pentru control;
- Produsele raman pe masa pana aceasta este achitata (inclusiv daca sistemul este inchis intretimp);
- Metode de facturare multiple: cash, card, factura+chitanta sau cu plata la termen, credit pe camera (pentru
UnityBooking), adaugare CUI pe bon fiscal;
- Se pot prelua comenzi de pe camere (cu modulul UnityRoomService) sau de la clienti (cu modulul UnityMobile);
- Modulul UnityDelivery ajuta la managementul comenzilor telefonice prin salvarea si incarcarea datelor clientilor
(chiar si observatii si pana la 3 adrese); datele se tiparesc pe bonul comanda si pe nota de plata;
- Cu modulul UnityTablet ospatarii preiau comanda pe tableta de la client si o transmit pe sectii rapid, oferindu-le
clientilor pe loc informatii despre stocul si ingredientele produsului sau stadiul unei comenzi; totodata modulul ofera

posibilitatea de a rula sistemul de pe un calculator ce functioneaza ca server, fara a fi nevoie de touchscreen (costuri
mai mici decat un sistem POS).
- Modulul UnityLiveResponse permite transmiterea imediata a comenzilor catre sectii si afisarea pentru ambii
utilizatori a statusului acestora in timp real; ajuta la eficientizarea fluxului de lucru pe sectii si in locatie.
Administrare:
- Se gestioneaza personalul, permisiunile acestuia, salile, planul de mese, gestiunile, sectiile, categoriile, produsele,
scurtaturile;
- La inchiderea zilei se salveaza automat bonul de consum zilnic si se tipareste raportul zilnic;
- Se pot crea retete (inclusiv reteta in reteta) si meniuri; se afiseaza costul de productie/pretul de intrare pentru toate
tipurile de produse in timp real;
- Se pot intocmi si vizualiza:
o NIR-uri
o Bonuri de consum
o Registru de casa
o Bonuri de transfer intre gestiuni
o Fisa de produs
o Inventar
o Toate centralizatoarele aferente;
- Se pot emite:
o Facturi cu chitanta
o Facturi de avans
o Facturi cu plata la termen (avertizare la depasirea termenului de plata);
- Se pot adauga pe acelasi document (factura, NIR) produse cu cote diferite de TVA;
- Statistici si rapoarte: vanzari pe ziua curenta, vanzari intr-un interval, vanzari pe produs, top produse, raport
rebuturi, vanzari pe sectii, ospatari, grafice, istoric bonuri;
- Toate documentele si rapoartele se pot tipari si exporta in diferite formate; nu se pot importa date sau documente
din alte programe sau baze de date;
- Se pot vizualiza si administra clientii si furnizorii, termene de plata, depasiri;
- Se pot exporta si importa oricand backup-uri ale programului.
Se acorda mentenanta gratuita 30 de zile de la instalare, apoi se poate trece la un abonament fara limita de interventii
cu plata lunara sau la unul cu plata la interventie, pe baza de contract.
Contractul de mentenata nu este obligatoriu, insa este recomandat intrucat poate fi solicitat de reprezentantii organelor
de control (ANAF). Modelele contractelor de mentenata sunt disponibile la cerere.

