Gestionarea unui local
devine mai simplă
și mai eficientă.
Atât pentru proprietari, cât și pentru angajați.
Inspirat din activitatea agenților economici,
Imperial Bar & Restaurant oferă control total
asupra gestionării comenzilor și stocurilor,
printr-o interfață adaptabilă.
Imperial Bar & Restaurant este o
aplicație modernă și performantă
dedicată oricărui bar, restaurant,
fast food și oricărei patiserii sau săli
de biliard. Pe lângă funcționalitățile

de contabilitate primară, sistemul
facilitează comunicarea între ospătar,
bucătărie și contabilitate pentru a oferi
o situație în timp real a stocurilor,
comenzilor și vânzărilor din local.

Un singur program
pentru toate activitățile
unui bar sau restaurant
Imperial Bar & Restaurant simplifică munca
angajaților și crește satisfacția clienților,
conectând între ele toate părțile unui local.
Programul urmărește întreg parcursul
produselor, de la stadiul de materie
primă până la livrarea comenzilor,
oferind soluții pentru toate etapele
activității. Proprietarii de localuri

au astfel o viziune în detaliu asupra
managementului comenzilor, costului
preparatelor și stadiului vânzărilor, iar
activitatea personalului este simplificată
prin automatizările disponibile.

De ce este util?
1

Eficiență ridicată
Automatizează cele mai importante procese.

2

Siguranță îmbunătățită

3

Raportare complexă

4

Configurare adaptabilă

Previne furturile și erorile umane de calcul.

Oferă o situație clară a materiilor prime, costurilor și vânzărilor.

Permite configurarea în raport cu amenajarea localului.

Restaurant

Bucătărie

Comenzile sunt preluate pe monitor touchscreen sau tabletă
și transmise spre bucătărie, pe fiecare gestiune în parte.
Chelnerul este solicitat printr-un buton cu multiple opțiuni.

Comenzile sunt afișate pe monitor și pe bon de comandă generate
de imprimantă, iar notificările adresate chelnerilor sunt afișate
pe un dispozitiv special.

Bar

Office

Programul permite configurarea pe baza amenajării interioare
a localului, preluarea comenzilor pentru persoane sau mese
și reconfigurarea lor ulterioară.

Pe lângă contabilitate primară inclusă și rapoarte detaliate de vânzări,
programul oferă informații despre costul per preparat și situația în timp
real a stocurilor de materii prime utilizate.

Un business de
succes se bazează pe
instrumente eficiente.
Imperial Bar & Restaurant oferă caracteristici
practice, bazate pe nevoile exprimate de
proprietarii de localuri și personalul care
utilizează programul în activitatea zilnică.

Lucru în rețea

Configurare rapidă

Toate echipamentele sunt conectate
prin intermediul programului și
transmit date în timp real.

Setare butoane rapide multiple
pentru articole uzuale și categorii
de produse.

Preluare rapidă comenzi

Autentificare cu parolă/card

Vânzarea se face de pe tabletă, iar
datele sunt transmise către bucătărie
și back-office.

Operațiunile efectuate de diferiți
angajați pot fi vizualizate separat și se
fac pe bază de parolă/card de acces.

Specificații Bar & Restaurant
Opțiuni de fidelizare

Încasare variată

Compatibil cu sistemul de fidelizare bazat
pe carduri sau happy hour system.

Configurare pentru diferite tipuri de
plată - cash, card, cec, tichet.

Alege tipul de program care ți se potrivește.
Specificații

Basic

Standard

Pro

Licență pe viață

999 lei

1799 lei

2499 lei

Licență pe an (50% reducere din tipul de suport ales)

499 lei

899 lei

1249 lei

Organizare pe zone de servire
Categorii de produse pe 1 sau 2 nivele
Imagine pentru categorii și produse

Elimină erorile de încasare

Personalizare detaliată

Îmbunătățește evidența încasărilor,
eliminând erorile umane de calcul.

Personalizare gestiune, categorii
produse și produse, butoane rapide.

Raport Z pe baza comenzilor
Transfer între mese/Retur produse
Plăți parțiale sau diferențiate pe mod
Note de plată personalizate
Generare bon comandă pe departamente
Stocuri pe mai multe gestiuni

Tipărire simultană

Raportare detaliată

Tipărirea comenzilor pe mai multe
gestiuni separate (pe imprimante
termice sau afișare pe monitor).

Rapoarte pe vânzător, produse,
perioadă, TVA-uri, rapoarte de
securitate (produse anulate, șterse).

Recepție produse (NIR)/Proces verbal de compensare
Fișă client/furnizori/facturi neîncasate și de achitat
Dispoziție de încasare/plată
Bon consum/Bon transfer
Registru de casă/Raport de gestiune
Rețetar - stoc pe materii prime
Raport producție manuală/automată
Scădere materii prime la comandă
Ecranul bucătarului - comenzi pe ecran
Fidelizare clienți
Livrări la domiciliu
Modul bacșiș
Interfață 8 mese biliard

Suport gratuit în
primele 30 de zile
de la livrare
În prima lună de la achiziție beneficiezi de
suport telefonic și remote GRATUIT pentru toate
întrebările legate de program. La sfârșitul acestui
interval poți alege tipul de suport potrivit afacerii
tale, pe o perioadă de minim 3 luni.

Tipuri de suport tehnic pentru aplicațiile S2S

Silver

Gold

Platinum

1 oră

2 ore

Ticketing prin email la suport@s2s.ro
Acces la server de backup în Cloud
Preluare date clienți pe bază de CUI (nr. clienți/lună)
Suport telefonic
Acces la sincronizarea avizelor între punctele de lucru
Suport remote
Timp lunar maxim acordat (telefonic + remote)

Cauți cele mai rentabile
echipamente?
Poți lua totul la pachet, preconfigurat și testat,
cu o singură taxă de transport. Îți punem la
dispoziție echipamente care și-au dovedit
fiabilitatea de-a lungul timpului.

Gamă variată
de monitoare

Imprimante
departamentale

Buton pentru
ospătar

Monitoare touchscreen
sau LCD-LED.

Imprimante termice de
57 sau 80 mm.

Dispozitiv pentru notificarea
comenzii sau plății.

Scannere
cod de bare

Cântare conectate
prin software

Etichete
HACCP

Scanner pistil, 2D, imager
sau încastrat în cântar.

Transmiterea greutății
către calculator.

Etichete de expirare
colorate pentru alimente.

Display
pentru client

Cititor de
carduri

POS
all-in-one

Afișaj VFD-LED
pentru afișare preț.

Autentificare angajați
sau fidelizare clienți.

Sisteme calculator plus
touchscreen integrate.

Ne concentrăm pe
soluții practice, iar
cei care ne inspiră
sunt clienții noștri
În tot ceea ce facem.

De la programele pe care le dezvoltăm, până
la pachetele avantajoase de soluții hardware,
ne adaptăm pentru a crea valoare.

Am pornit de la un simplu program
de facturare, pe care l-am îmbunătățit
continuu prin feedbackul proprietarilor
de afaceri. În timp, programele
dezvoltate de S2S Technologies s-au
diversificat, oferind module diverse,

1000
de clienți
activi

10
ani de
activitate

adresate sectorului retail sau HoReCa.
Astfel, oferim un pachet de soluții
complete, care integrează software
performant, echipamente fiabile,
preconfigurate și testate, completate
de suport tehnic.

30

ORDA

de județe
acoperite

producător autorizat
de software vânzări

Avantajele nu se
opresc aici
Intră pe www.s2s.ro și descoperă întreaga
gamă de echipamente profesionale. Trimite
întrebările tale pe adresa office@s2s.ro sau
apelează 0722 338 694 pentru detalii.

De ce să cumperi de la noi?
1

Trial gratuit pentru programe
Poți testa orice software achiziționat timp de 30 de zile.

2

Prețuri negociabile

3

Livrare gratuită

Primești discount la achiziția de pachete complete.

Beneficiezi de livrare gratuită la comenzi peste 999 lei.

