Nivele de echipare pentru Freya Restaurant 3
Funționalitate
Definire catalog produse sub o formă arborescentă cu număr nelimitat de entități
Editare vizuală a planului locației cu număr nelimitat de mese sau zone
Definire număr nelimitat de operatori și drepturi
Definire număr nelimitat de secții de preparare
Marcare produse, trimitere la secții de preparare
Marcare avansată a comenzilor: atribute de preparare, grupare pe platou, feluri, descriere liberă
Separare și combinare vânzare
Tipărire bonuri fiscale
Tipărire note de plată, a bonuri de comanda si mini-rapoarte
Generare de rapoarte de vânzări pe categorii de produse, pe operatori sau pe secții de preparare
Integrare cu diverse echipamente specializate: cititor de carduri magnetice, sertar de bani, afișor client
Interfață cu utilizatorul în mai multe limbi. Momentan română și engleză
Integrare cu aplicația Freya Mobile pentru marcarea comenzilor clienților de pe echipamente portabile
Definire număr nelimitat de gestiuni
Definire rețete
Gestiune cantitativă și valorică a stocurilor
Generarea tuturor documentelor de contabilitate primară ( Fișa de magazie, Balanța de stoc, Raport de gestiune
etc )
Registru de casă
Definire clienți și grupe de clienți
Import automat de clienți și grupe de clienți
Asociere clienți pe vânzări
Preluare automată a greutății produselor folosind un cântar la vânzare
Delegarea operatorilor
Descărcare stocuri în mod on-line sau off-line
Afișare logo grafic pe nota de plată
Generare facturi pentru clienți pe baza notelor de plată
Generare notă de plată în mai multe limbi
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Aplicare discount-uri pe produs, vânzare sau client
Aplicare automată de happy-hours și promoții cu produse cadou
Redare melodii direct din interfața de vânzare
Impărțirea terminalelor pe grupe pentru a izola verticalele afacerii. Ex.: restaurant și autoservire
Plata cu vouchere
Plata în contul clientului
Plata cu card preplătit
Plata cu diverse monede la cursuri specificate anterior
Alegerea formei de descărcare valorică a stocului: FIFO, LIFO sau Cost mediu ponderat
Definire limitări la marcarea produselor în funcție de zone sau operatori
Planificator schimbări automate de prețuri
Definire număr de calorii pe produs și afișarea acestuia pe nota de plată către client
Definire timp de preparare pentru produse
Producție cu sau fără rețetă
Calculare necesar și costuri pentru meniu eveniment
Evidența plăților către furnizori
Sistem de rezervări din POS
Integrare cu aplicația Freya Hotel și posibilitatea de plată în contul camerei sau ca mic dejun
Integrare cu aplicația Freya Kitchen în locul imprimantelor de secție
Definire număr de persoane la masă și raportarea valorii medii de încasare pe persoană
Rapoarte avansate pentru management. Exemplu: evoluția vânzărilor pe intervale orare sau pe zile din
săptămână etc
Transmitere automată prin email a rapoartelor
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