POS GOURMET

GRM-POS GOURMET

aspetos chave
Novo layout
Interface simples, intuitivo e ergonómico;
Ecrã de vendas totalmente conﬁgurável;
Múltiplas formas de pagamento: numerário, cheques pré-

destinatários

datados, pagamentos parciais, etc.;

Cafés, bares, restaurantes, discotecas, padarias, pastelarias, cadeias

Gestão de contas correntes de clientes;

de fast-food.

Gestão de cartões de cliente e programas de ﬁdelização;

Restaurante gourmet, requer um software gourmet!

Gestão de promoções com happy-hours;

O POS Gourmet, Gestão Orientada ao Universo da Restauração Made
By Eticadata, é a solução de Gestão para a área da

restauração e

similares.

Gestão de Mesas com visualização gráﬁca das várias salas;
Gestão de reservas de mesas e de listas de espera;
Geração automática de ementas com possibilidade de envio por

Made by eticadata, a solução gourmet ultrapassa

e-mail aos clientes;

todos os desaﬁos:

Gestão de Cartões de consumo com vários terminais

A crescente concorrência, um consumidor cada vez mais exigente, a

especíﬁcos ( porteiro, consulta de cliente, pagamento, etc. );

maior necessidade de controlo de custos e a ﬁscalização, são

Artigos do tipo menu com deteção automática e sugestão de

apenas alguns dos desaﬁos a que este ramo de atividade está sujeito.

artigos alternativos;

Desenvolvido com recurso às mais recentes tecnologias de

Integrado com todos os módulos de Gestão comercial ( compras,

programação e base de dados, o POS Gourmet está preparado para

stocks, tesouraria, etc. ) e contabilidade;

enfrentar, com excelência, os desaﬁos com que os proﬁssionais do sector
se deparam nos dias de hoje.

Sistema de tolerância a falhas de rede;
Operável via PC, PDA e Terminais X64;
Controlo de funcionários através de permissões de utilizadores e
registo de atividades;
Diversos mapas e consultas para auxílio da gestão;
Assistentes de conﬁguração
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GRM-POS GOURMET

Aumente a produtividade e a
dinâmica de vendas com a solução
POS/GOURMET eticadata!
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