DYNNER
Sof tw are pe nt ru

restaurante
Dispuneţi deja de o locaţie frumoasă? Mâncarea gustoasă cheamă
clienţii să revină de fiecare dată cu plăcere?

Înseamnă că sunteţi deja
pe drumul către succes!

De astăzi însă, puteţi să vă asiguraţi
că veţi rămâne în continuare
pe acest drum.

Gândiţi-vă la un program de calculator care să vă permită, cu o singură
atingere, să îmbunătăţiţi calitatea serviciului, să mentineţi sub control
gestiunea activităţii, să economisiţi timpul şi să reduceţi costurile.
este soluţia noastră pentru restaurante, autoserviri,
baruri, pizzerii, pub-uri, cluburi. Începând cu definirea meniului,
gestiunea meselor, gestiunea contului client şi până la raportul de zi,
D Y N N E R nu vă schimbă modul de lucru, ci îl îmbunătaţeşte:
– mărind rotaţiile la mese
– optimizând încărcarea pe ospătari
– reducând timpul de aşteptare al clienţilor
– raportând managerului în orice moment câştigurile şi pierderile
D Y N N E R
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Simplu şi rapid
D Y N N E R este foarte uşor de folosit de către toţi membrii echipei

restaurantului, datorită interfeţei intuitive. Mici probleme? Nicio grijă,
manualul online vă este permanent de ajutor.

Tot restaurantul sub control
Interfaţa specială din cadrul programului vă arată imediat gradul de
ocupare al localului. Este o sinteză a tuturor activitatilor restaurantului
în ceea ce priveşte mesele, clienţii, meniurile, plăţile efectuate.

Gestiunea rezervărilor
Cu D Y N N E R este posibilă realizarea unei rezervări pentru o
singură masă sau mai multe mese, precum şi a întregii săli. Dacă o
masă este rezervată, imediat iese în evidenţă printr-o culoare distincta
faţă de celelalte. De asemenea, este specificată şi ora pentru care este
efectuată rezervarea, precum şi datele clientului, un mic avertisment
fiind afişat în momentul în care se apropie sosirea. Mesele rezervate pot
fi ordonate în funcţie de data şi ora rezervării, iar un avertisment este
afişat în cazul în care se doreşte ocuparea unei mese deja rezervate.

Instalare
D Y N N E R se instalează foarte uşor, automat, venind deja cu

anumite informaţii predefinite, precum documente fiscale conform
legislaţiei in vigoare, valori predefinite, export în programe de Office,
personalizarea documentelor fiscale (facturi, proforme). Tot procesul
este foarte simplu, chiar şi pentru persoane nespecialiste.

Take-away
De asemenea, D Y N N E R poate gestiona o comandă fără să fie
necesară ocuparea unei mese pentru servirea acesteia. Este ideal pentru
vânzarea rapidă, spre exemplu pentru locaţii fast-food sau magazine
self-service.

Compatibilitate asigurată
D Y N N E R se poate integra cu casele de marcat şi calculatoarele

deja existente şi funcţionează perfect pe cele mai răspândite arhitecturi
hardware (PC, monitor şi imprimantă), specifice utilizării în spaţii
restrânse.
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Touch-screen
Având la dispoziţie un touch-screen, toată activitatea se simplifică. Mai
mult, timpii de aşteptare sunt mult reduşi, iar utilizarea devine şi mai
uşoară. Activitatea se desfăşoară în timp real şi fără posibilitatea de a
greşi.
Nu dispuneţi de un echipament touch-screen? Nicio problemă:
D Y N N E R funcţionează şi cu ajutorul mouse-ului şi al tastaturii din
dotarea calculatorului pe care rulează sistemele de operare
Windows 2000 Professional, XP Professional sau Vista.

Orice cerinţă îndeplinită
Local mare? Număr mare de mese? Pentru o organizare eficientă puteţi
integra dispozitive mobile de comunicare. D Y N N E R lucrează atât
cu vechile tipuri de dispozitive mobile cât şi cu cele mai noi apariţii.
Local mic? Număr mic de mese? Alegeţi versiunea Entry şi, fără costuri
mari de investiţie, şi localul Dumneavoastră va deveni informatizat.
Alegeţi versiunile Entry, Basic sau Advanced pentru a putea răspunde
oricărei exigenţe – de la mic la mare, chiar şi self-service.
D Y N N E R vă ajută în orice situaţie.

Transferul comenzilor la hotel
Dacă utilizaţi un program precum H O P 2 0 0 0 – soluţia pentru
hoteluri – aveţi posibilitea de a transmite comanda realizată în cadrul
restaurantului la hotel, direct în contul camerei clientului.

Do you speak English?
D Y N N E R se instalează având interfaţa pregătită pentru mai multe

limbi. Toate funcţionalităţile aplicaţiei (menù, comandă, mese, etc.)
sunt gestionate în modalitatea multi-limbă: perfect pentru client, ideal
pentru ospătar.
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D Y N N E R a fost dezvoltat cu aceeaşi tehnologie ca
şi H O P 2 0 0 0 beneficiind de avantajele sale
tehnice precum:
● Compatibilitate cu toate versiunile Windows
● Acoperire maximă a pieţei
● Integrare web extinsă
● Internaţionalizare
● Scalabilitate
● Utilizare şi flexibilitate top-level
● Integrare deplină cu alte aplicaţii
● Raportare completă şi exactă a
situaţiei afacerii

D Y N N E R poate fi instalat atât în locaţiile
independente cât şi în restaurantele hotelurilor.
De asemenea, D Y N N E R oferă:
● Management-ul rezervărilor simultane
● Flexibilitate în tipărirea facturilor şi a bonurilor
● Raportări zilnice
● Management avansat al sălilor şi al meselor
● Gestiune multi-menù
● Controlul depozitului şi stocurilor
● Preluarea comenzilor de pe dispozitive mobile
● Statistici
● Ajutor vocal
● Sistem de informare integrat
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