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Eficiência e flexibilidade
na gestão de Restaurantes

POS RESTAURAÇÃO
Criado para gerir pontos de venda, permite executar de forma simples e intuitiva todas as tarefas de expediente de qualquer
restaurante ou cadeia de restaurantes.
A sua flexibilidade de controlo permite administrar com rapidez, através de uma interface simples, totalmente configurável, toda
a gestão de um negócio de forma a otimizar a todo o trabalho operacional.

Agilize o atendimento ao cliente com
rapidez e segurança!
É uma ferramenta de gestão que permite aumentar a
rentabilidade do negócio, fazendo a gestão total do
restaurante ou similar, centralizando todas as operações,
aumentando assim a produtividade e a rapidez de
execução das tarefas.
Facilita o fluxo de informações de forma simples, prática e
objetiva, para ganhar eficiência no controlo e gestão,
através de um fluxo de informação interna mais ágil.

VANTAGENS
- Aumento da produtividade
- Controlo em tempo real
- Redução do tempo nas diversas tarefas
- Redução do número de operações
- Redução do erro humano
- Total integração dos dados
- Escalabilidade
- Agilidade
- Flexibilidade
- Elevado nível de configuração

Como é totalmente integrado, a redução de
tarefas e aumento da produtividade é notória.
A solução de POS Restauração do ERP ALIDATA foi desenhada para gerir facilmente todas as operações dentro de um
restaurante ou negócio similar, seja de pequena ou grande dimensão, dentro de um ambiente totalmente centralizado e
atualizado em real time, seja de um único restaurante ou de uma cadeia de restaurantes ligados em rede.
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Servimos pessoas, mudamos negócios.

Poderoso aliado no processo operacional
do restaurante, agilizando o atendimento
ao cliente com rapidez e segurança.
A integração é total e ágil entre a cozinha,
salas, balcão ou outras áreas operacionais.

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES
Gestão de mesas e consumos
Mapa de mesas
Reserva de mesas
Produtos segmentados por Família, Grupo, Tipo de Artigo e Departamento
Gestão rigorosa de stocks
Sistema de preços totalmente configurável, com permissões para efetuar
descontos e/ou associar promoções
Consulta de mesa com todos os consumos até ao momento
Descontos diversos
Pagamentos totais ou parciais
Multi-pagamentos
Vários meios de pagamento e em simultâneo
Multi-moeda
Bloqueio/controlo de clientes com documentos pendentes
Documentos a crédito
Consultas de mesa e documentos de venda discriminados ou resumidos
Consulta e anulação de documentos
Abertura de caixa (com ou sem talão)
Talão de Estorno
Talão de pedidos (permite incluir mensagens personalizadas)
Transferência de consumo/valores para uma outra mesa
Diversos tipos de documentos
Troca de utilizadores durante as operações
Fundo de maneio
Possibilidade de fazer várias aberturas e fechos de caixa por dia
Aberturas e fechos de caixa por turno
Fecho de dia – Integração automática de documentos no ERP (backoffice)
Contagem física de todos os modos de pagamento
Entradas e saídas-extra de caixa
Histórico de vendas e de alertas ocorridos
Consulta de documentos e caixa a qualquer momento
Controlo de todas as saídas, entradas e custos de forma prática e eficaz
Controlo de vários espaços em simultâneo
Multilíngue

Com o POS pode controlar,
coordenar e gerir todos os processos
que acontecem num restaurante
ou negócio similar
Para além da gestão operacional do restaurante, a integração com a
contabilidade, compras, stocks, inventário, contas correntes, tesouraria,
estatísticas, CRM, BI, dashboards, recursos humanos ou outras áreas é
TOTAL, o que permite uma gestão eficiente do negócio.

Acessibilidadee flexibilidade
de configuração
Reunindo toda a praticidade e
exatidão no processamento das
vendas, é um poderoso aliado no
processo operacional do restaurante,
agilizando o atendimento ao cliente
com rapidez e segurança.
- Manutenção de operadores com níveis de acesso
- Total liberdade de configurações por utilizador
e/ou terminal
- Rastreabilidade de documentos e registo de
todas as operações executadas no sistema
- Integridade e garantia das informações
geradas e registadas
- Interface fácil de operar e intuitiva
- Agilidade e facilidade nas operações de
venda e atendimento ao cliente
- Integração nativa e total de todas as
operações de front office e back office
- Conexão com diversos tipos de periféricos
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