від ₴ 1 463 в міс.

Professional
від ₴ 2 193 в міс.

Комплекс «все в одному» для
старту

Розширені функції для
Proфі в сфері гостинності

Basic

POS

POS

• Інтуїтивно зрозумілий POS
• Розділені рахунки
• Можливість зовнішніх інтеграцій
• Кухонні принтери та маршрутизація замовлень

• Інтуїтивно зрозумілий POS
• План розміщення столів у залі
• Розділення рахунку на декілька гостей
• Можливість зовнішніх інтеграцій
• Кухонні принтери та маршрутизація замовлень

Меню та управління цінами
• Основне управління меню

Можливості кількох магазинів
• Аналітика в реальному часі

Доставка та винос
• Основна обробка замовлень

Управління лояльністю клієнтів
• Програма збору балів
• Підтримка пластикових карт

Керування командою

Меню та управління цінами

Enterprise
від ₴ 2 928 в міс.
Гнучке рішення для
великого бізнесу
POS
• Інтуїтивно зрозумілий POS
• План розміщення столів у залі
• Розділення рахунку на декілька гостей
• Можливість зовнішніх інтеграцій
• Кухонні принтери та маршрутизація замовлень

Меню та управління цінами

• Основне управління меню
• Керування технічними картами
• Розширена структура меню (розміри,
настроюванні елементи тощо)
• Цінові категорії
• Можливість планувати зміни меню

• Основне управління меню
• Керування технічними картами
• Розширена структура меню (розміри,
настроюванні елементи тощо)
• Цінові категорії
• Можливість планувати зміни меню

Можливості кількох магазинів

Можливості кількох магазинів

• Аналітика в реальному часі
• Робота з прайс листами постачальників
• Переміщення товару по складам закладу
• Централізоване виробництво та розподіл

• Управління персоналом всього закладу
• Гнучке планування розкладу персоналу
Розширені функції ресторану
• Відстеження робочого часу та відвідуваності
• Сторінка персональної статистики співробітника • «Щасливі години» та підказки щодо збільшення
продажів
Аналітика та звітність
• Система відображення роботи кухні
• Автоматизоване прогнозування продажів
• Підтримка ваг
• Повідомлення для команди та управлінців
Доставка та винос
• Настроюванні звіти на основі KPI
• Основна обробка замовлень
• Спрощений звіт про прибутки та збитки
• Відстеження статусу замовлення клієнта
• Інтеграції (зовнішні)
• Ідентифікація гостя по номеру телефона

Управління лояльністю клієнтів
• Гейміфікація програм лояльності (збір балів)
• Підтримка пластикових карт
• Гнучке налаштовується програм лояльності
• Персоналізовані пропозиції

Інвентаризація та закупівля
• Мобільна інвентаризація
• Автоматизовані закупівлі
• Розширені функції інвентаризації

Керування командою

• Аналітика в реальному часі
• Робота з прайс листами постачальників
• Переміщення товару по складам закладу
• Централізоване виробництво та розподіл

Розширені функції ресторану
• «Щасливі години» та підказки щодо збільшення
продажів
• Система відображення роботи кухні
• Підтримка ваг

Доставка та винос
• Основна обробка замовлень
• Відстеження статусу замовлення клієнта
• Ідентифікація гостя по номеру телефона
• Відстеження кур’єра
• Зовнішні інтеграції через API

Управління лояльністю клієнтів
• Гейміфікація програм лояльності (збір балів)
• Підтримка пластикових карт
• Гнучке налаштовується програм лояльності
• Персоналізовані пропозиції
• Зовнішні інтеграції через API

Інвентаризація та закупівля
• Мобільна інвентаризація
• Автоматизовані закупівлі
• Розширені функції інвентаризації

• Управління персоналом всього закладу
• Гнучке планування розкладу персоналу
Керування командою
• Відстеження робочого часу та відвідуваності
• Сторінка персональної статистики співробітника • Управління персоналом всього закладу
• Гейміфікація мотивації продажу (лідер продажу) • Гнучке планування розкладу персоналу
• Відстеження робочого часу та відвідуваності
• Гнучкі мотиваційні програми для персоналу
• Сторінка персональної статистики співробітника
• Сповіщення персоналу про новини компанії
• Гейміфікація мотивації продажу (лідер продажу)
Аналітика та звітність
• Гнучкі мотиваційні програми для персоналу
• Автоматизоване прогнозування продажів
• Сповіщення персоналу про новини компанії
• Настроюванні звіти на основі KPI
Аналітика та звітність
• Спрощений звіт про прибутки та збитки
• Автоматизоване прогнозування продажів
• Розширена звітність
• Повідомлення команди та LT
• Настроювані звіти на основі KPI
• Спрощений звіт про прибутки та збитки
• Розширена звітність
• Інтеграції (зовнішні)

Basic

Professional

Enterprise

Basic (1 каса*)
1 463 грн/міс

Professional (1 каса)
2 193 грн/міс

Enterprise (1 каса)
2 928 грн/міс

Basic (2-3 каси)
1 096 грн/міс

Professional (2-3 каси)
1 650 грн/міс

Enterprise(2-3 каси)
2 193 грн/міс

Basic (4-99 кас)
883 грн/міс

Professional (4-99 кас)
1 320 грн/міс

Enterprise (4-99 кас)
1 756 грн/міс

Basic (100+ кас)
734 грн/міс

Professional (100+ кас)
1 069 грн/міс

Enterprise (100+ кас)
1 469 грн/міс

*Під касою мається на увазі термінал прийому
замовлень у залі ресторану (робоче місце фронтофісу) або робоче місце оператора доставки

