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Unity Small POS
Avantaje
Din punct de vedere al Administratorului:
-

introducerea mai multor sali, cu plan de mese individual

-

posibilitatea de definire a unui numar nelimitat de gestiuni, categorii,
respectiv de produse si asocierea la alegere a unei culori pentru produsele
din fiecare categorie

-

definirea pragului sub care stocurile sunt considerate ca foarte scazute (in
functie de unitatea de masura) si vizualizarea in timp real a produselor
aflate in aceasta situatie

-

posibilitatea de incarcare rapida a stocurilor si de listare a NIR-urilor
corespunzatoare (La aceste operatiuni are acces si managerul)

-

crearea de retetare pentru produsele preparate la bar (cafele / cocktail-uri)

-

crearea de meniuri cu produsele din gestiune si posibilitatea atribuirii unui
pret corespunzator (diferit de valoarea totala a produselor ce il compun

-

vizualizarea unor statistici relevante (La aceste operatiuni are acces si
managerul)

Din punct de vedere al Ospatarului:
-

autentificare rapida, prin diverse metode

-

vizualizare facila a salilor si meselor, precum si a situatiei acestora
(ocupate / neocupate / ocupate si servite de alt ospatar)

-

desfasurarea naturala a interfetei (de la stanga la dreapta) fapt ce permite
introducerea cu usurinta a comenzilor, precum si modificarea lor

-

notificarea instantanee a bucatarului de existenta unei comenzi ce
presupune produse realizate la bar (numai impreuna cu modulul "Bar")
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vizualizarea in timp real a status-ului produselor realizate la bar:
nepreluate / in curs de preparare / finalizate (numai impreuna cu modulul
"Bar")

-

preluarea directa a comenzii de la client (numai impreuna cu modulul
"Tableta Ospatari")

-

vizualizarea in timp real a comenzilor transmise de catre clientii de la
mesele (numai impreuna cu modulul "Telefon")

Din punct de vedere al Clientilor:
-

scurtarea timpului de comanda si servire

-

posibilitatea de a afla in orice moment care e starea comenzii lor (numai
impreuna cu modulul "Bucatarie & Bar")

-

posibilitatea lansarii unei comenzi fara a astepta interventia unui ospatar
(numai impreuna cu modulu "Telefon")

Din punct de vedere al Securitatii:
-

control al administratorului si managerului asupra operatiunilor realizate
de catre personalul subordonat (anumite actiuni necesita aprobarea
acestora) astfel incat se minimizeaza pierderile si scade riscul de frauda
provenit din directia acestora

-

posibilitatea de a realiza foarte usor si rapid un backup al tuturor datelor
sau de a le recupera in orice moment de catre administrator

Se poate conecta cu:
Modulul "Bar"
-

ofera barmanului posibilitatea de a incarca gestiunea cu produse care
necesita preparare in prealabil (limonada de exemplu)
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permite barmanului sa vizualizeze produsele pe care trebuie sa le prepare
pentru o comanda inca din momentul in care ea este introdusa de ospatar
in interfata de vanzare

-

permite barmanului sa transmita status-ul produselor respective

-

permite scurtarea timpilor de servire
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