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Άµεση ανταπόκριση
ταχεία υλοποίηση
και τεχνική υποστήριξη
υψηλού επιπέδου

Όλες οι εκδόσεις της Σουίτας
περιλαμβάνουν αυτά τα χαρακτηριστικά

Μας εµπιστεύονται

Εκτύπωση πληθώρας παραστατικών: 
•  Απόδειξη Λιανικής Πώλησης
•  Τιμολόγιο
•  Συγκεντρωτικό Λογαριασμό Τραπεζιού
•  Δελτίο Παραγγελίας
•  Ειδικό Ακυρωτικό Στοιχείο
•  Ειδικό Στοιχείο Αυτοπαράδοσης

Σύνδεση με εκτυπωτές Κουζίνας για τα 
παρασκευαστήρια:

Δυνατότητα εκτύπωσης της παραγγελίας σε όλα τα 
διάφορα πόστα παρασκεύης ανάλογα με τα είδη, το 
τραπέζι ή τον σερβιτόρο.

Σύνδεση με Οθόνες Κουζίνας (iKDS):
•  Καθορισμός προτεραιοτήτων στην Κουζίνα
•  Δυνατότητα ακριβούς αποτύπωσης του χρόνου
  παρασκευής κάθε προϊόντος
•  Συνολικός Έλεγχος της ομαλής λειτουργίας της 
  Κουζίνας

Αμφίδρομη επικοινωνία με την Αποθήκη 
μέσω διασύνδεσης σε πραγματικό χρόνο [real-time 
interface] με τις ERP εφαρμογές e-STiA και 
ESTIA.net για απ’ευθείας Έλεγχο Αποθεμάτων και 
Κοστολόγηση.

Αμφίδρομη επικοινωνία με φορολογικούς 
εκτυπωτές (Α.Δ.Η.Μ.Ε.)

Τα στοιχεία καταγράφονται στη βάση δεδομένων 
μετά από την  απάντηση του φορολογικού εκτυπωτή 
για ολοκλήρωση της έκδοσης απόδειξης, οπότε 
υπάρχει πάντα συμφωνία μεταξύ POS και 
φορολογικού αρχείου.

Επικοινωνία με φορολογικούς μηχανισμούς 
(Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.)
Δυνατότητα σύνδεσης απεριόριστου αριθμού 
ασύρματων τερματικών ανά σταθμό εργασίας
Κεντρική Διαχείριση Ειδών, Τιμοκαταλόγων και 
Οθονών
Κεντρικά Reports
Web Reports:

Έλεγχος των πωλήσεων όλων των τμημάτων από 
οπουδήποτε, με μοναδικό προαπαιτούμενο απλή 
σύνδεση με το Διαδίκτυο.

Η τελευταία λέξη της τεχνολογίας
στις λύσεις για την ΜΑΖΙΚΗ
ΕΣΤΙΑΣΗ τα ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ &
τις αλυσίδες FAST FOOD

Web Point of Sales



ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑ

Παράλληλα με τα μοναδικά χαρακτηριστικά 
της γνωστής σε όλους Σουίτας Μηχανογρά-
φησης Χώρων Μαζικής Εστίασης HiTPOS 
Suite -όπως η λειτουργία των ασύρματων 
τερματικών ανεξαρτήτως κάλυψης δικτύ-
ου, η πλήρης διαχείριση των τραπεζιών 
από το PDA και η αμφίδρομη real-time 
επικοινωνία με τους φορολογικούς εκτυ- 
πωτές- η ΗiΤ A.E. φέρνει την ανανέωση και 
στην Ασύρματη Παραγγελιοληψία με το 
module Αυξημένης Ασφάλειας POS-ViSiO, 
με διασύνδεση συστήματος CCΤV [δίκτυο 
συστημάτων εποπτείας]. Επιπλέον, με το 
module Web Report ο επιχειρηματίας 
ελέγχει σε πραγματικό χρόνο το σύνολο των 
πωλήσεων του καταστήματός του από οποι- 
ονδήποτε browser, με μοναδικό προαπαι-
τούμενο τη σύνδεσή σας με το Διαδίκτυο.

Τώρα όλη η Σουίτα μηχανογράφησης σε νέα, very-low-
cost Διαδικτυακή έκδοση, βασισμένη στη νέα τεχνολογία 
Cloud Computing, που μειώνει το κόστος εγκατάστασης, 
συντήρησης και αγοράς ακριβού εξοπλισμού. 

Όλες οι λειτουργίες της Σουίτας HiTPOS προσφέρονται και 
από την Διαδικτυακή e-HiΤPΟS (μοντέλο Software-as-a-
Service), η οποία έχει επιπλέον τα παρακάτω πλεονεκτή- 
ματα:

Ελάχιστο αρχικό κόστος εγκατάστασης

Δυνατότητα πληρωμής ανάλογα με τη χρήση

Μικρότερες υπολογιστικές απαιτήσεις – no more 
hardware

Δυνατότητα on demand προσθήκη νέου 
τερματικού χωρίς εγκαταστάση

Φιλικό περιβάλλον χρήσης

Η νέα Διαδικτυακή πλατφόρμα e-HiΤPΟS και το πολυαναμε-
νόμενο DELiVERY mode προσφέρουν τις υπηρεσίες της 
είτε επιλέξατε να χρησιμοποιείτε απομακρυσμένο κεντρικό 
τηλεφωνικό κέντρο, είτε το ίδιο το κατάστημα για τη λήψη 
των παραγγελιών σας. Σε περίπτωση που το Call Center 
δεν είναι στον ίδιο χώρο με το κατάστημα, στήνεται η απαρα-
ότητη αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ τους ώστε να είστε 
πάντα ενημερωμένοι σε πραγματικό χρόνο για:
• Το Status Παραγγελίας
• Τους Χρόνους Εξυπηρέτησης κάθε Καταστήματος
• Τις Ελλείψεις κάθε Καταστήματος
• Τα τυχόν Μηνύματα από και προς το κάθε Κατάστημα

Η λειτουργία ομαδοποίησης των παραγγελιών επιτυγχά-
νει βέλτιστο καταμερισμό των οδηγών, ελαχιστοποίηση του 
κόστους μετακινήσεων και ταχύτερη εξυπηρέτηση των 
πελατών σας. Συμπεριλαμβάνει ενημερωμένους Χάρτες 
για την ορθή Αντιστοίχιση Πελάτη-Καταστήματος, τον 
αποδοτικότερο Διαχωρισμό κάθε Καταστήματος σε επιμέ-
ρους Τομείς [sectors], την εύκολη Δρομολόγηση κάθε 
παραγγελίας από το Κατάστημα στον Πελάτη και την 
Προβολή του αναμενόμενου Χρόνου Δρομολόγησης κάθε 
παραγγελίας.

Επίσης, παρέχει:

•  Αναγνώριση κλήσεων

•  Δυνατότητα καταχώρησης πολλαπλών στοιχείων για 
  κάθε πελάτη

•  Διαχείριση Παραγγελίας:
•  Πολλαπλά Status
•  Χρόνοι Παραγγελίας
•  Ανάθεση σε Οδηγό

•  Διαχείριση Παραπόνων

•  Διασύνδεση με το official web site [e-SHOP mode για  
   web orders]

•  Module παραγγελίας από κινητές συσκευές

H νέα, Διαδικτυακή Έκδοση σας φέρνει
στον 21ο αιώνα της Μηχανογράφησης

e-HiTPOS
DELiVERY mode

Ομαδοποίηση των παραγγελιών

HiTPOS SUiTE
The CAFÉ Version

Διαχείριση τραπεζιών από το PDA

e-HiTPOS
DELiVERY mode
Στοιχεία Πελατών

e-HiTPOS
DELiVERY mode

Status παραγγελίας
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