ChefPad Digital Menu

POS µε πλήρη ελευθερία!

Η νέα πρόταση παρουσίασης
του καταλόγου σας μέσω tablet

Το ChefPad Digital Menu δεν είναι απλώς ένας ηλεκτρονικός κατάλογος σε
tablet! Αποτελεί μία ολοκληρωμένη πρόταση λειτουργικότητας και ένα
καλαίσθητο εργαλείο αύξησης των πωλήσεων.
Το ChefPad Digital Menu δίνει σε σας την δυνατότητα να έχετε έναν εύκολα
διαχειρίσιμο κατάλογο με όλα τα προϊόντα σας σε όσες γλώσσες επιθυμείτε και στον Επισκέπτη σας την πρόσβαση ανά πάσα στιγμή στο τρέχον μενού
ανάλογα με την ώρα της ημέρας, στις τρέχουσες προσφορές, στον σωστό
τιμοκατάλογο, αλλά και στα συστατικά, τον τρόπο παρασκευής, την
θερμιδική αξία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε πιάτου.

SYMPOSIUM

philoxenia

POS

KDS

SYMPOSIUM

estiasis

PDA

POS

DELIVERY

& Tailor made featurettes

KDS

PDA

DELIVERY

Restaurant-Cafe & Hotel Edition
New generation web-based POS integration

Η νέα ολοκληρωμένη πρόταση της ΗΙΤ Α.Ε.
για την Μηχανογράφηση επιχειρήσεων
Καφεστίασης, Αλυσίδων Γρήγορου Φαγητού
και επισιτιστικών χώρων Ξενοδοχείου

*Aμφίδρομη διασύνδεση σε πραγματικό χρόνο με τα
symPOSium Web POS Suite, protel PMS, Ermispro PMS
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Στήσε το POS σου όπως θέλεις...
Η γνωριμία του αγοραστικού κοινού με την πρώτη ελληνικής ανάπτυξης
διαδικτυακή Σουίτα Μηχανογράφησης χώρων Μαζικής Εστίασης, e-HiTPOS
Web Point Of Sales, έγινε στην Έκθεση HO.RE.CA. 2014 και το, τότε νέο,
προϊόν της HiT S.A. αναγνωρίστηκε ως κορυφαία καινοτομία στον χώρο.
Τώρα, η HiT S.A. σας παρουσιάζει την επόμενη γενιά Web POS, με νέες δυνατότητες και νέο design για ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία.

•
•
•
•
•
•

Σε «κλασσικό» POS
Σε mobile συσκευή Windows
Σε mobile συσκευή Android
Σε iPad / iPhone
Σε cloud server
Σε δικό σου server

Customer Display
Το νέο featurette του
SYMPOSIUM Web POS
Το νέο χαρακτηριστικό της
SYMPOSIUM Web POS Suite που
θα απογειώσει τις πωλήσεις κάθε
επιχείρησης καφεστίασης, ενώ μειώνει
σημαντικά τα λάθη ανά παραγγελία και
τις επιστροφές ειδών.

∆ούλεψε όπως με το παλιό σου POS ή την
ταμειακή μηχανή σου...
•
•
•
•
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Το Ταµείο ποτέ δεν ήταν
πιο λειτουργικό!

Η Κουζίνα τα «βλέπει» όλα
σε πραγµατικό χρόνο!

•
•
•
•
•

Με ανοιχτά - κλειστά τραπέζια
Self Service / Take Away λειτουργίες
∆ιάσπαση, μεταφορά & ενοποίηση λογαριασμών
Έκδοση συγκεντρωτικού λογαριασμού /
τιμολογίου
∆υνατότητα αλλαγής τρόπου πληρωμής
Ενημέρωση εκτυπωτών κουζίνας
Έλεγχος και εξόφληση λογαριασμών
Εντολή έκδοσης απόδειξης σε Α∆ΗΜΕ ή ΕΑΦ∆ΣΣ
Ορισμός θέσης πελάτη στο τραπέζι για
διευκόλυνση βοηθού σερβιτόρου

Με το SYMPOSIUM Customer Display,
ο Πελάτης βλέπει σε πραγματικό χρόνο
την παραγγελία που δίνει στον Ταμία,
ελέγχοντας το συνολικό κόστος, αλλά και τα
επί μέρους είδη με τις περιγραφές τους, πριν
η παραγγελία να φτάσει στην κουζίνα, ενώ
εσείς διαθέτετε αρκετό ωφέλιμο
χώρο για αποτελεσματική διαφήμιση
και επικοινωνία με τον Πελάτη.

Κράτα τον έλεγχο της επιχείρησής σου...
•
•
•
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Οι Παραγγελίες παραδίδονται
γρήγορα και σωστά!

Ο Σερβιτόρος παίρνει
παραγγελίες πιο εύκολα από ποτέ!

Η νέα διαδικτυακή symPOSium Web POS Suite προσφέρει όλες τις γνώριμες
λειτουργίες των POS της HiT S.A., ενώ ελαχιστοποιεί το κόστος εγκατάστασης, συρρικνώνει τις απαιτήσεις για hardware και καλωσορίζει τον χειριστή
στη νέα εποχή της Μηχανογράφησης μέσα από τον πιο φιλικό, ανανεωμένο
σχεδιασμό της.

Πληθώρα στατιστικών στοιχείων βασισμένα στα
πιο μοντέρνα εργαλεία σχεδίασης αναφορών
Έλεγχος παραγγελίας σε όλες τις φάσεις
∆υνατότητα λειτουργίας σε χώρους χωρίς
κάλυψη δικτύου

Fully customizable
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Το SYMPOSIUM Customer Display είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο και
αποδέχεται την δική σας αισθητική ταυτότητα!
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Το μέλλον στα POS είναι Ε∆Ω!
Εσύ θα µείνεις κολληµένος στο παρελθόν;
Μπες τώρα στη νέα εποχή των Web POS με αναβάθμιση και
μεταφορά των στοιχείων της επιχείρησής σου στην καινούρια
έκδοση της SYMPOSIUM Web POS Suite εντελώς ∆ΩΡΕΑΝ!

