
 

 

Restus 2000 Το γρηγορότερο και πιο εύχρηστο σύστημα 
χώρων εστίασης και διατροφής 

Τέρμα το πήγαινε – έλα μεταξύ κουζίνας, μπαρ και εστιατόριο 
Επιτέλους ένα σύστημα που μπορεί να σας ελευθερώσει τα πόδια και συγχρόνως να βελτιώσει την 

εξυπηρέτηση προς τον πελάτη, προσφέροντάς σας ταυτόχρονα, πλήρη έλεγχο της επιχείρησής σας. Όλα 
αυτά με το Restus 2000. 



Το Restus 2000 παρέχει την δυνατότητα κεντρικής αποθήκευσης στοιχείων στο διαδίκτυο. Με το σύστημα αυτό 
μπορείτε να ελέγχετε την επιχείρησή σας, όπου και αν βρίσκεστε. Εκτός από την άμεση ενημέρωση των εισπράξεων, 
έχετε πλήρη έλεγχο στην κάθε πώληση που γίνεται, στις ακυρώσεις παραγγελιών, σύνολα και ανάλυση πωλήσεων 
ανά προϊόν ή/και κατηγορία και οικονομικές αναλύσεις για φορολογικούς σκοπούς, ΦΠΑ, ΚΟΤ κλπ. Επίσης με την 
χρήση του μηχανήματος καταγραφής παρουσιολογίου του προσωπικού, με χρήση δακτυλικού αποτυπώματος 
iGuard, μπορείτε να βλέπετε «online» το προσωπικό που βρίσκεται στην εργασία του, και τις ώρες άφιξης και 
αναχώρησης. 

Το Restus 2000 συμπεριλαμβάνει και σύστημα Take-Away/Delivery. Το σύστημα παρέχει πλήρη καταγραφή του 
πελατολογίου σας, με ιστορικό παραγγελιών. Με το σύστημα οργάνωσης δρομολογίου, επιτυγχάνετε την 
μεγιστοποίηση των παραδόσεων σας και τον πλήρη έλεγχο των οδηγών, ταυτόχρονα με χρήσιμη στατιστική, που θα 
σας βοηθήσει για την περαιτέρω βελτίωση των διαδικασιών σας. 

Το Restus 2000 Touchscreen είναι ένα από τα πιο ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης πωλήσεων, ειδικά 
ανεπτυγμένο για εστιατόρια, καφετέριες, μπαράκια και κέντρα διασκεδάσεως. Το Restus 2000 Touchscreen, σας 
επιτρέπει να δείτε τι παράγγειλε το κάθε τραπέζι και οποιεσδήποτε μετατροπές ή επιλογές πρέπει να εφαρμοστούν 
στην κάθε παραγγελία. Ο διαμοιρασμός του λογαριασμού, ποτέ δεν ήταν ευκολότερος, οι αποδείξεις μπορούν να 
τυπωθούν για το κάθε άτομο ξεχωριστά. 

Το βολικά ασύρματο τερματικό παραγγελιών για τους σερβιτόρους, προσθέτει μια νέα διάσταση στην ποιότητα και 
ταχύτητα εξυπηρέτησης. Εκπέμποντας τις παραγγελίες απ΄’ ευθείας στην κουζίνα ή το μπαρ, προσφέρετε 
γρηγορότερη εξυπηρέτηση. 

Για περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 
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