
 

 

 

Ndërtoni biznesin tuaj 
Zgjidhje inovative për kompjuterizimin gjithëpërfshirës të bizneseve në fushën e turizmit dhe hotelierike, bazuar në 

teknologjinë më moderne Galaxy të SingularLogic. 

 

 

 

Qëllimet për biznesin tuaj 
 

 Menaxhimi i integruar i të gjitha 
aktiviteteve 

 Rritja e shitjeve 
 Përmirësimi i sigurisë 
 Shpejtësi dhe fleksibilitet 
 Kontrolli i biznesit 

Avantazhet e aplikimit 
 

 Lehtësia e instalimit / përdorimit 
 Adaptim absolut 
 integrim me aplikacionet e 

merchandising  
 Mbështetje e besueshme 

 



 

Pse Galaxy për Bar / Café 
 
Aplikacioni i specializuar Galaxy Bar / Café funksionon si një 
zgjidhje e vetme dhe fleksibile e dizajnuar për të përmbushur 
nevojat tuaja në të gjithë departamentet e lokaleve, 
klientelës, punonjësve dhe menaxhimit të kontabilitetit. Në 
veçanti, ajo ofron: 
 

 Menaxhimi i pikave të shumta të shitjes 
 Monitorimi dhe organizimi i turneve 
 Organizimi i listës së çmimeve 
 Mbledhja dhe menaxhimi i një porosie të hollësishme 
 Nxjerrja e faturave 
 Operim nga celulari, me GalaxyView, për raporte të 

printuara 
 Dërgim automatikisht email për Mbylljen e Ditës 

 

 

 

 

 
 

 
 

Zgjidhje e integruar që siguron funksionimin optimal dhe 

organizimin e tavolinave të veçuara si dhe hapësirat që janë të 

përfshira në objekte më të mëdha, p.sh. restorante hotel. 

Një aplikacion i integruar që siguron monitorim të lehtë dhe 

të shpejtë dhe organizim të biznesit tuaj, duke ju dhënë 

kontroll të plotë dhe të sigurtë. 



 
 

 

Pse Galaxy për Restorant 
 
Galaxy është një zgjidhje moderne dhe unikale në veçanti për 
restorantet por edhe për të gjitha bizneset e shërbimit, duke mbuluar 
organizimin, vendosjen e tavolinave, komunikimin me kuzhinën dhe 
magazinën, furnitorët, klientët dhe llogaritë e menaxhimit. Në veçanti, 
ajo ofron: 
 

 Monitorimi analitik i karakteristikave të klientit (rezervimet, 
preferencat, mënyra e pagesës, etj) 

 Rezervimi me telefon 
 Menaxhimi i metodave të shumëfishta dhe të ndryshme të 

pagesave 
 Nxjerrja e faturave 
 Organizimi i listës së çmimeve 
 Operim nga celulari, me GalaxyView, për raporte të printuara 
 Dërgim automatikisht email për Mbylljen e Ditës 

 

 

Pse Galaxy për Hotel 

Aplikimi i specializuar i Galaxy për Hotel organizon dhe automatizon 

njësitë e hotelit, pavarësisht nga lloji dhe madhësia e tyre, duke 

përfshirë: 

 

 Menaxhimi i rezervimit të dhomave moderne 

 Trajnimi i plotë i F & B, faturimi, lista e pagave 

 Pagesat 

 Organizimi dhe menaxhimi i aktiviteteve 

 Lidhje me sistemet e rezervimit on-line 

 Operim nga celulari, me GalaxyView, për raporte të printuara 

 Dërgim automatikisht email për Mbylljen e Ditës 

 

 

Zgjidhja më fleksibile që do të sigurojë organizimin e përsosur, 

menaxhimin dhe automatizimin e hotelit tuaj. 


