


Galaxy Restaurant Përfshin

 POS - Pika e Shitjes: Menaxhimi i shitjeve, mbështetja e 
sistemeve të arkës (PoS) dhe Touch Screen

 POS Mobile: Përdorni terminalet pa tel për urdhërimin
(windows mobile dhe android)

 Qendrat e Përgatitjes: Urdhrat për printim në stacionet
përgatitore

 Menaxhimi i Tavolinave: Hartimi i planit të rezervimit të
tavolinës

 Tabela Rezervimi: Menaxhimi i planit të rezervimit *

 Menaxhimi i lëvrimit

 Ekrani në Kuzhinë: Përgatitja e menaxhimit të porosive duke përdorur ekranin e kontaktit në
kuzhinë *

 Lidhja me aplikacionet komerciale dhe kontabël të SingularLogic: Menaxhimi i magazinave, 
listat e çmimeve dhe dokumentet e shitjes / blerjet / artikujt, furnizuesit / klientët / debitorët / 
shitësit, recetat, kontrollin e kostos, kontabilitetin e menaxhimit etj.

 Menaxhimi i Marrëdhënieve me Klientin nëpërmjet Galaxy CRM: Operacionet e shitjeve dhe

marketingut të biznesit të ushqimit dhe pijeve, si dhe Konferencat apo Ngjarjet

* Në dispozicion në versionin e ardhshëm



 Menaxhon disa lokale ne vende te ndryshme

 Publikon të gjitha llojet e dokumenteve (p.sh. flethyrjet, 
faturat)

 Lejon mundesi per menyra te ndyshme dhe të shumëfishta të
pagesave

 Vëzhgon ecurinë dhe statistikat e anëtarëve

 Menaxhimi i dokumentave

 Manaxhon urdhëresat

 Ofron mundesi të shumëfishta çmimesh

 Monitoron në detaje karakteristikat e çdo konsumatori
(tavolina qe zakonisht zgjedh, preferencat në ushqim, pije, 
kafene, kërkesa të veçanta, metoda standarde e pagesës)

Karakteristika të përgjithshme



Avantazhet Konkuruese

Zgjidhje e plote e kompjuterizuar per 
biznesin e Kafe-Reataurant

Mbulimi i nevojave të bizneseve individuale, 
por edhe rrjetit te lokaleve te te njejtes
kategori të menaxhuara në nivel qendror

Vepron direkt me instalim të shpejtë dhe të
lehtë

Ambienti i lehtë dhe i këndshëm i punës

Ofron kontroll të plotë dhe informacion të
konsiderueshëm për pronarin e operuesit

Mbështetje e vazhdueshme dhe e 
besueshme e rrjetit më të madh të
partnerëve në mbarë vendin, 24/7/365

Plani i Tavolinave


