Soluções para a Restauração
Tablets & Quiosques de pedidos self-service
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TA B L E T D E P E D I D O S
E M S E L F-S E RV I C E
O tablet de pedidos em self-service permite aos clientes consultarem
a ementa do restaurante e fazerem o seu pedido diretamente na mesa.
Este é automaticamente impresso numa impressora na cozinha,
podendo ser consultado na caixa para emissão da respetiva fatura.

Vantagen s:
Aumento da capacidade do serviço de atendimento
Redução do número de funcionários para recolher pedidos
Ausência de enganos nos pedidos
Fácil actualização central do menu e dos preços

Módulos opcionais :
Interligação dos pedidos com o sistema de gestão
do restaurante
Interligação com sistema de faturação
e/ou pagamento

QUIOSQUE DE PEDIDOS
E M S E L F-S E RV I C E
O quiosque de pedidos em self-service permite aos clientes fazerem
o seu pedido sem a necessidade de atendimento por um funcionário,
diminuindo o tempo de espera.
Permite atender tanto pedidos para consumo no estabelecimento
como pedidos de take-away. O pedido é automaticamente impresso numa
impressora na cozinha, podendo ser consultado na caixa para emissão
da respetiva fatura.

Vantagens:
Aumento da capacidade do serviço de atendimento
Redução do número de funcionários para recolher pedidos
Ausência de enganos nos pedidos
Fácil actualização central do menu e dos preços

Módulos opcionais:
Interligação dos pedidos com o sistema de gestão
do restaurante

Características:
Ecrã tátil de 27” (cerca de 70cm diagonal)
Dimensões: 1.000mm (altura) x 460mm (largura)
Pé opcional de 800 mm
Impressora de recibos de 80mm de largura
Módulo de pagamentos (TPA) opcional
Leitor de código de barras (opcional)

S O F T WA R E
Gestão centralizada de conteúdo dos menus
Actualização centralizada dos preços de cada artigo
Permite compra autónoma nos quiosques e tablets (cliente encomenda
ou paga sozinho), compra assistida ( cliente encomenda com a ajuda do
funcionário ) ou apenas apresentação do menú ao cliente
Preços e conteúdo dos menus podem variar instantaneamente

Suporte para Android ou iOS

para atualização centralizada de menú e preços
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