Popis mobilního čísníka :

MOBILNÍ ČÍŠNICKÝ TERMINÁL M1
MODEL BEZ TISKÁRNY

MOBILNÍ ČÍŠNICKÝ TERMINÁL V1
MODEL VČETNĚ TISKÁRNY

WIFI PŘÍSTUPOVÝ BOD:

Popis systému mobilního řéséní přo přovoz
řéstauřačé:
POPIS SW RESTPDA
RestPDA je systém se speciálním přenosným terminálem určeným pro provoz v restauraci přímo bezdrátově napojený na pokladní systém
a fungující jako další pokladna s celou řadou užitečných funkcí. Umožňuje obsluze tvoření objednávek a další operace s účtem konkrétního
hosta, a to i prstem pomocí tlačítek na dotykovém displeji či gest (tažení, apod.). Hlavním přínosem použití tohoto systému je urychlení
obsluhy a eliminace chyb způsobená nepřesným zapamatováním / zapsáním požadavků zákazníka (objednávané položky, platba části
účtu, ...). Systém obsahuje celou řadu periferií, některé jsou součástí (brašna za opasek, nabíjecí stojánek, elegantní kovový stylus
na šňůrce, nouzový plastový stylus v těle terminálu), další volitelné (přenosná tiskárna za opasek, náhradní baterie).
Terminál poskytuje celou řadu funkcí a pokrývá drtivou většinu operací na pokladním systému prováděných, nahradí tak téměř
plnohodnotně další pokladnu s tím, že pracuje online na společných datech s hlavní pokladnou. Mezi základní funkce patří:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

přihlašování číšníků hesly,
otevření/založení účtu číslem,
seznam otevřených účtů s útratami,
přímé zadání PLU,
výběr PLU z abecedního seznamu, dle oddělení, dle přídavných panelů,
texty (předdefinované),
separace účtu, platba části účtu,
storno položek,
různé formy úhrady, složená platba,
při poruše přenosné tiskárny opakovaný tisk či tisk na záložní tiskárnu
a řada dalších funkcí...

RestPDA není pokladní aplikace, ale pouze periferie pokladního systému, pro informace o aplikacích, které umožňují připojení tohoto
systému, se prosím informujte na obchodním oddělení v kontaktech.

PŘIHLÁŠENÍ OBSLUHY:
Obsluhy a jejich nastavení se přebírá přímo z
SW FINTA každá obsluha se hlásí svým heslem.

ZADÁNÍ ČÍSLA STOLU:
obsluha zadá číslo stolu zákazníka, kterého právě obsluhuje, nebo je možno nový stůl založit nebo použít výběr již
z otevřených účtu na pokladně

VÝBĚR ZOBRAZENÍ ÚČTŮ:

GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ ÚČTU:

VÝBĚR Z JIŽ OTEVŘENÝCH ÚČTŮ:

NÁHLED NA OTEVŘENÝ ÚČET:
na účtu jsou vidět základní funkce systému, namarkované položky
včetně cen a počtu kusů, celková částka za otevřený účet.
Již namarkované položky se můžou jednoduchým způsobem
domarkovávat pouze tahem dotykového pera přes danou položku
nebo stornovat pomocí gesta malé mínus maže jeden kus dlouhé
mínus maže celý řádek

-

Výběrem přes Oddělení – skupinu - PLU
Oddělení

Skupiny

PLU

VLOŽENÍ DOPROVODNÉHO TEXTU:
ručně zadaného:

SEPARACE ÚČTU:
pro další práci se stolem slouží tyto funkce
-

spojení účtu
rozdělení účtu
částečná platba účtu

v systému uloženého:

PLATBA ÚČTU:
při platbě účtu se to mobilního číšníka přenášejí automaticky všechny
typy plateb, které daná restaurace přijímá
Hotovost, stravenky, kreditní karty, cizí měna,
vlastní nebo elektronické stravenky nebo kupóny,
Při platbě je možné také změnit sazbu DPH na sebou
a tím se u jednotlivých položek změní DPH na 15%

VÝBĚR TISKÁRNY PRO TISK ÚČTENKY:
po potvrzení typu platby je obsluha vyzvána k
potvrzení kde a na jaké tiskárně chce účtenku vytisknout.
V systému může být použito více tiskáren, tiskárna u terminálu,
mobilní tiskárna u číšníka, nebo bezdrátová na zahrádce

