Řešení pro informační
technologie

Software Jídelna
pro objednávání a evidenci jídel
TYPICKÉ NASAZENÍ

Výdej a objednávání jídel bez

Školní, mateřské jídelny

použití papírových stravenek

Podnikové jídelny

Evidence odběru jídel pomocí

Restaurace s rozvozem jídel

čipových identifikátorů

Vývařovny

(magnetických či RFID systémů)

Veřejné stravovací zařízení
Domovy důchodců a mládeže

Zveřejňování jídelníčku a nabídky
na webových stránkách, jejich
případná tvorba

VÝHODY POUŽITÍ
Více objednávek, levný, rychlý

Objednávka jídel ze zveřejněných

a komfortní způsob objednání

jídelníčků pomocí internetu

stravy on-line internetem

s potvrzením o přijetí pomocí

Úspora za tisk stravenek

zpětné SMS zprávy

Průběžná kontrola odběru jídel

SMS MODUL
Zabezpečení internetových
objednávek SMS modulem
umožňující bezpečnou identifikaci
a bezplatný marketingový systém

Systém Jídelna výrazně zjednoduší práci v oblasti

Zajistíme zveřejnění objednávkového systému a

hromadného stravování. Pro svou činnost využívá běžné

jídelníčku na internetu s napojením na Váš

výpočetní techniky a identifikační média (magnetická

současný web, případně vytvoříme nové webové

karta, čipová RFID karta apod.) Výdej jídla nebo zboží je

stránky. Možnost provozu s nebo bez

uskutečněn na základě identifikačního média, volitelně

objednávkového systému

zadáním do terminálu. Obsahuje propojený objednávkový

ŘEŠENÍ NA KLÍČ
Systém Vám uzpůsobíme na míru
dle Vašich požadavků.
Napojení na účetní a skladové
systémy.

modul s možností objednání internetem. Současně nabízí

poskytujících důležité informace pro chod stravovacích



zařízení. Urychluje výdej a objednávání jídel a přináší
větší pohodlí strávníkům i obsluze, celý provoz zlevňuje,
zrychluje a zefektivňuje.

Sleva 20 %
pro
příspěvkové
organizace



velké množství funkcí, přehledů, výstupů a statistik

Systémové požadavky




Nainstalujeme a
nastavíme
Napojíme na Váš
sklad a účetnictví
Zaškolíme
Provádíme technickou
podporu a údržbu

Kontaktujte:

Systém požaduje běžný počítač s os typu Windows,
(volitelně síťový režim), peněžní zásuvku, snímač id
čipů, tiskárnu účtenek, případně zákaznický display.
Pokud vhodný hardware nemáte, zajistíme Vám jej.
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