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Mobiel kassasysteem

Windows based van tablet tot touch PC
Ervaar nu de flexibiliteit door introductie van de Cleo.
Een doordacht kassasysteem waarin jarenlange ervaring en gewenste
klantenfuncties zijn geïntegreerd in een flexibele oplossing op bijvoorbeeld een MS Surface Pro en vele andere Windows PC’s. Geniet de
belangrijke voordelen vanwege de werking vanuit een lokale server
met koppeling van diverse terminals.
Gegevens veilig
opgeslagen op
een server in het
restaurant. Zo
weet u altijd waar
uw gegevens zich
bevinden !

*

EENVOUD EN GEMAK
• Personeel leert het snel en elke
handeling is traceerbaar en te
herstellen.
• Onafhankelijk van internet met
efficiënte dataopslag waarbij
terminals makkelijk zijn te koppelen.
• Onbeperkt aantal keuken- en
taplocaties toe te voegen.
• Gebruik van overzichtelijke artikelknoppen, zelf aan te passen.
• Zelf aanpassen van de tafelindeling.
• Integratie van afhaalorders en
bezorgfunctie.
• Koppelen van handhelds, betaalautomaten, scanners, klantenpassen, kelner keys, enz.

TAFELRESERVERING
• Nieuwe of bestaande relaties aan
tafels koppelen met tijden ingeven.
• Uitgebreid management en
planningssysteem.

TAURUS

* op basis van een Microsoft
Suface Pro tablet solution,
1 label printer, kassa lade en Taurus kassasysteem.

• De specialist op het gebied van
kassasystemen waarvan er dagelijks
honderden feilloos werken.
• Verhuurt de kassa software zonder
minimum termijnen. Vertrouwen in
zichzelf. Fulltime service.
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SUGGESTIES EN ADVIEZEN
Uw gerechten en dranken worden
aantrekkelijk gepresenteerd, een leuke
beschrijving en u geeft gelijk de wettelijk
verplichte allergenen informatie.
U adviseert uw gasten gelijk een bijpassend gerecht of drank hetgeen tot extra
opbrengst zal leiden.

PERSOONLIJKE AANDACHT
Uw gast hoeft niet te wachten met
bestellen en u kunt de gast beter van
dienst zijn doordat u meer tijd aan hem
of haar kunt besteden. Vision Menu is
geen vervanging van het persoonlijk
contact tussen uw ober en de gast. Het is
geen robot maar een menukaart.

De digitale menukaart
gemak voor uw gasten

Vision Menu is een interactieve menukaart waarbij de gast
zijn keuzes maakt via een 7 inch touchscreen. Er kunnen
meerdere Vision Menu terminals worden verbonden aan
een tafel. Met een gemiddelde gebruikersduur van 24 uur
maken zelfs restaurants die lunch tot en met diner serveren
gebruik van Vision Menu. De uitneembare accu laadt u
simpelweg ‘s nachts op in het bijgeleverde docking oplaadstation.

* per stuk op basis van 40 stuks Vision Menu compact met acculaders,
LED RGB, HP server met Linux en menukaart invoeren

Uw klanten worden nog meer tevreden.
Dat blijkt al uit het geïntegreerde enquête
systeem alsmede toename van de fooi.

RENDEMENT
Doordat Vision Menu is voorzien van een
advertentie module krijgt u extra opbrengsten. Dat kunnen advertenties zijn
van bijvoorbeeld een creditkaart maatschappij , een lokaal taxibedrijf, een eigen
advertentie zoals een menu van de week.
Wij verkopen advertenties voor u.
Daarnaast is er een games module voor
de kleine gasten. Tegen een vergoeding
van € 0,99 kan een kleine gast onbeperkt
spelletjes spelen. Ook dit levert u weer
geld op.

