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Το πρόγραμμα Διαχείρισης Εστιατορίων – Café – Bar ESTIASIS καλύπτει τα εξής: 

• Διαχείριση τερματικών ( PDA ), Smart Συσκευών με λειτουργικό Android. 

• Διαχείριση ενσύρματων και ασύρματων εκτυπωτών. 

• Διαχείριση ταμειακών μηχανών, φορολογικών εκτυπωτών, φορολογικών μηχανισμών. 

• Διαχείριση τραπεζιών και αιθουσών, κατηγοριών, υποκατηγοριών, ειδών, παραλλαγών, μηνυμάτων, 

πελατών, κρατήσεων και καταλόγων. 

• Διαχείριση παραστατικών ( π.χ. αποδείξεων ταμειακής ή λιανικής, τιμολογίων, δελτίων παραγγελίας ). 

• Δυνατότητα επιλογής έκδοσης απόδειξης ή/και εξόφλησης, συνολικά ή εν μέρει με συνοδευτικό 

συγκεντρωτικό λογαριασμό. 

• Δυνατότητα μαζικής έκδοσης αποδείξεων, που βρίσκονται σε εκκρεμότητα. 

• Δυνατότητα αλλαγής βάρδιας σερβιτόρων με μεταφορά των χρεώσεων σε άλλο υπάλληλο. 

• Δυνατότητα «κλειδώματος» χρήστη ανά περιοχή εξυπηρέτησης (αίθουσα ). 

• Δυνατότητα «κλειδώματος» τραπεζιών. 

• Δυνατότητα διαχείρισης δικαιωμάτων ανά χρήστη ή/και ανά ομάδα χρηστών. 
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• Διατήρηση Log ( αρχείου ). 

• Δυνατότητα διαχείρισης «πρώτων», «δεύτερων» κοκ πιάτων κι επιλογή «Πάσο». Είναι δυνατή η αυτόματη 

ρύθμιση της σειράς των πιάτων. 

• Δυνατότητα γενικού ελευθέρου σχολίου ανά προϊόν ή/και ανά τραπέζι. 

• Δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης ελάχιστης ποσότητας προϊόντων. 

• Διαχείριση στατιστικών πωλήσεων, ταμείων, βάρδιας, εισπράξεων σερβιτόρων, παραγγελιών, 

διανομέων… 

• Διαχείριση αποθήκης με κοστολόγια, χωρίς συνταγές και προμηθευτές. 

• Διαχείριση delivery και take away. 

• Δυνατότητα σύνδεσης με e-food με έξτρα λογισμικό. 

• Δυνατότητα εκτύπωσης χάρτη σε μέγεθος Α4. 

• Δυνατότητα τοποθέτησης καρφίτσας στο χάρτη ανάλογα με τη διεύθυνση ανά παραγγελία με χρήση 

χαρτών Google. 

• Σύνδεση barcode scanner. 

• Αναγνώριση κλήσης. 

• Διαχείριση barcode προϊόντων, υπαλλήλων ή/και μελών. 

• Ενσωματωμένο πρόγραμμα επιβράβευσης ( Loyalty ) με κάρτες μέλους. 

• Δυνατότητα σύνδεσης με module ( Back Office ) για μία ολοκληρωμένη διαχείριση αποθήκης, 

κοστολογίων, συνταγών και προμηθευτών. 

• Δυνατότητα σύνδεσης με module πιστότητας πελατών ( Web Loyalties ) για μία ολοκληρωμένη εφαρμογή 

διαχείρισης με δυνατότητα δημιουργίας καμπάνιας, κληρώσεων, διαγωνισμών και αποστολής sms. 

• Δυνατότητα σύνδεσης με καταγραφικό ( CCTV ) ή/και εφαρμογή για real-time εμφάνιση των αποδείξεων 

στην κάμερα ( OSD ). 

• Δυνατότητα σύνδεσης με τα πλέον γνωστά ERP της αγοράς ( Singular, SoftOne, Epsilon Net, Entersoft, 

Κεφάλαιο ) 

 με δοκιμασμένες γέφυρες. 

• Δυνατότητα σύνδεσης on-line ή stand-alone με όλα τα ξενοδοχειακά προγράμματα της αγοράς για 

αυτόματη χρέωση στα δωμάτια. 

• Δυνατότητα απομακρυσμένης σύνδεσης για τον έλεγχο των καταστημάτων και των στατιστικών.  

• Δυνατότητα σύνδεσης με οθόνη πελάτη ( Customer Display ) για ανάλυση λογαριασμού ή/και προβολή 

φωτογραφιών και προωθητικών μηνυμάτων. 

• Ωρομέτρηση Προσωπικού. 

• Αυτόματη αποστολή δεδομένων με αναλυτική παρουσίαση στατιστικών (στατιστικά πωλήσεων, ταμείο, 

ανάλυση εισπράξεων) 

• Πλήρες ιστορικό παραγγελιών πελάτη. 
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  Το πρόγραμμα, που εγκαθίσταται σε κάθε Tablet ή Smart Phone σε Android και καλύπτει τα εξής: 

• Διαχείριση παραγγελιών. 

• Διαχείριση επιλογής παραστατικών (παράδειγμα απόδειξη σε άλλο σημείο, δελτία παραγγελίας, αυτοπαράδοση). 

• Δυνατότητα επιλογής έκδοσης συνολικής ή/και μερικής απόδειξης. 

• Δυνατότητα έκδοσης μερικού ή/και συγκεντρωτικού λογαριασμού. 

• Αμφίδρομη επικοινωνία με το κεντρικό PC ( εμφάνιση παραγγελίας, λογαριασμού, κατάστασης τραπεζιών, αυτόματη 

ενημέρωση καταλόγων... ). 

• Δυνατότητα αποστολής παραγγελιών μεμονωμένων ή/και μαζικών παραγγελιών. 

• Δυνατότητα αναμονής αποστολής παραγγελιών ( εάν, για παράδειγμα, έχει αρκετή δουλειά και χρειάζεται να καθυστερήσει η 

αποστολή νέων παραγγελιών ). 

• Δυνατότητα καταχώρησης αριθμού πελατών ανά τραπέζι (για στατιστικούς λόγους). 

• Δυνατότητα διαχείρισης «πρώτων», «δεύτερων» κοκ πιάτων κι επιλογή «Πάσο». Είναι δυνατή η αυτόματη ρύθμιση της σειράς 

των πιάτων. 

• Δυνατότητα μεταφοράς τραπεζιών και κλειδώματος» τραπεζιών. 

• Δυνατότητα μερικής αποπληρωμής. 

• Δυνατότητα εξόφλησης με διαφορετικούς τρόπους πληρωμής. 

• Δυνατότητα γενικού ελευθέρου σχολίου ανά προϊόν ή/και ανά τραπέζι. 

• Δυνατότητα «κλειδώματος» χρήστη ανά περιοχή εξυπηρέτησης (αίθουσα ). 

• Δυνατότητα μαζικής έκδοσης αποδείξεων, που βρίσκονται σε εκκρεμότητα. 

• Διαχείριση barcode προϊόντων, υπαλλήλων ή/και μελών. 

• Δυνατότητα διαχείρισης δικαιωμάτων ανά χρήστη.                                
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