TermiPro: éttermi rendelésfelvevő- és nyilvántartó program
A Programról
•

FIGYELEM ! A szoftver NEM ALKALMAS ÁFÁs-SZÁMLA, hiteles nyugta, vagy bármilyen
más szigorú elszámolási alapot képező dokumentum előállítására, kizárólag belső használatra !

•

a legmodernebb SQL adatbázis-technológiára épül, így több gépen is gyorsan futtatható és
összetett statisztikák pillanatnyi lekérdezésére képes nagy biztonsággal és mindig pontosan

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

többnyire csak az Enter billentyűt kell nyomogatni, amely magától végigvisz egyszerűen pontról
pontra a rendelési folyamaton
minden általános funkció és keresés elérhető billentyűzetről is 1-1 gombbal
az egér görgőjével minden listát lehet görgetni
a program megjegyzi a kedvenc beállításainkat
színek segítik a tájékozást és az átláthatóságot (Pl: a kijelölt dolgok színe mindig kék, a feltéteké
zöld, a csoportoké sárga, a vendégeké pedig rózsaszín...) használja ki színes monitorát !
kis képecskék rendelhetőek az árucsoportokhoz, feltétekhez, sőt a felhasználókhoz is. (így nincs
tévesztés + szemkímélőbb)
törzsvendégnek és címeknek beállítható kedvezmény, egyéb megjegyzés
külön megjegyzés írható minden konyhalaphoz
akár 3 külön nyomtatóhoz rendelhetőek az ételek/italok (Pl: pult, konyha, számla ...)
olcsó lézernyomtatóval is működik a konyhanyomtatás (nem szükségszerű 3szor drágább
blokknyomtatót vásárolni)

KISZÁLLÍTÁS (rendelés címre):
•
•
•
•
•
•

Egyszerűen kereshet telefon, név, cím vagy akár megjegyzés-részletre is !!!
Egy komplett rendelésfelvételhez csak néhány ENTER billentyűt kell lenyomnia
17000 Város és (nagyvárosi-)utcanév automatikus kitöltése !!!
Telefon vagy név szerint abc-be rendezés (láthatóak, kiszűrhetőek a hasonlóak)
Keresés üzemmódban elrejtődnek a felesleges többletinformációk (átláthatóbb!)
Látható a vevő utolsó rendelésének dátuma,. forgalma.

•
•
•
•
•
•
•
•

Visszanézhető, mikor mit rendelt, milyen rendszerességgel.
Újra hozzáadható a rendeléshez egy-egy korábban rendelt tétel, feltétekkel/megjegyzésekkel
együtt. ("A szokásosat kérem, azaz Extra erősen, jól átsütve, gomba nélkül..")
ha a megrendelt ételt mégis helyben szeretné elfogyasztani, úgy hozzárendelhető egy asztalhoz
(ültetés)
előre beállítható, melyik futár fogja vinni melyik címet (a viták mától kizárva !)
törzsvendégek kezelése
Futárok kezelése > "ki vigye ki ezt a címet"
egyszerűségéből adódóan egy számítógéphez nem értő futár is könnyedén fel tud venni egy
kiszállításos rendelési címet
ugyanakkor diszpécseri feladatokra is tökéletesen alkalmas, azaz akár több gépen egyszerre
vehetik fel az étel rendelést.

HELYI FOGYASZTÁS (asztalos, pultos, "bentről elviteles"):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

válaszható 1-9ig vagy 01-99 asztal (az étterem méretéhez igazítható)
revolúció ! asztalonként akár 20 szék! (miért ne vehetné fel külön a rendeléseket, ha úgyis külön
fognak fizetni! Nincs több keveredés.)
saját szekciók (Pl: jobb, bal, terasz, kint, bent, emelet, stb. bármi)
a szekciók, asztalok, székek grafikus megjelenítése
átült máshová a vendég? Nem gond, csak 1 gomb! (Áthelyezés)
mégis külön szeretnének fizetni? (Szétszedhető rendelések.)
mindenki egyszerre fizet az asztalnál külön-külön? 1 pipa > összes nyomtatás ☺
mégis egybe fizetik? (Összevonás)
törzsvendégek (Asztal nevesítés)
az asztalok elrendezése egy kattintással módosítható
a más-más asztal-elrendezést külön lehet elmenteni, betölteni (rendezvények)
egy szempillantás alatt átláthatóak a foglalt asztalok
a szekciók, asztalok és székek elrendezését és méretét ÖN is bármikor változtathatja

AUTOMATIZMUS
•
•
•
•

dolgozzon a program Ön helyett !
beállítható, hogy mely dátum között - mely ételcsoport - milyen számlafajtánál - mit adjon hozzá
mennyiért, stb...
tehát csomagolás, elvitel, ajándék, stb... bármi
Pl.: Ha kiszállítás és 05.01-05.10 és végösszeg nagyobb mint 4000 -> akkor auto-hozzáad KólaLiter ajándékba

ÉTELEK - ITALOK - ÁRUK - SZOLGÁLTATÁSOK:
•
•

•
•
•
•
•
•

bármennyi mértékegysége lehet egy-egy ételnek külön árral ! (Pl: db, kis, nagy, üveg, korsó,
38cm-es, csésze, 3.5dl, 2cent, üst, ...)
ezeknek változtatható az alapértelmezett sorrendje (Pl: rostos alma
Helyben: 1dl = 60, 1L=600
Kiszállításnál: 1L=300, 1dl=60)
külön beállítható az elviteles és a helyi fogyasztásos ár is
gyorskereső kódok rendelhetőek az árukhoz (Pl.: Pizzák = 1; Marghareta pizza = 4 >>> így: 1 4
enter)
egyetlen billentyűvel mutatja a kedvenc, vagy vegetáriánus ételeket
egyetlen kattintással sorozatos árváltoztatás (Pl: az összes leves +5% ; vagy minden kiszállításos
pizzára +50Ft ; vagy Féladag -30% ...)
beállítható, hogy a hozzáadott/elvett feltétek milyen árszázalék-arányban legyenek felszámolva az
ételhez (Pl: féladagnál: 65% a sajt-ár)
Csoportonként megadható napszakra vonatkozó kedvezmények (Happy hours). Pl.: Minden
Frissensültből 14:30-17:00 között -10% a helyben fogyasztáskor

FELTÉTEK:
•
•

•
•

a feltétekhez látványos képeket lehet rendelni, ezzel egyértelművé és gyorssá téve a
kiválasztásukat
minden ételhez tetszőleges összetevőket be lehet állítani, így munka közben egyetlen [-] mínusz
gombbal fel lehet tüntetni a nélkülözését (Pl: hagyma nélkül - ami a konyhán kiemelve
megjelenik)
külön grafikus feltétválogató ! Így 1-1 kattintással lehet összeválogatni/módosítani például egy
pizza feltéteit, vagy egy koktél összetevőit...
a program intelligens módon meg is keresi a már kiválasztott összetevők alapján a hozzá
legközelebb eső találatokat ! (Ez tipikusan az: "olyat mint a izé, csak a hogyishívják helyett
bigyusszal") ügyfelekhez nyújt megoldást)

MEGJEGYZÉSEK:
•
•
•

Minden vevőhöz, törzsvendéghez, alkalmazotthoz, beszállítóhoz rendelhető fix megjegyzés. (Pl.:
vízszerelő, fehér kerítés-kutya harap, nagyfőnök)
A rendelésekhez hozzáírható konyhai megjegyzés, mely belső visszaellenőrzéskor is segít. (Pl.:
12:30-ra kérik)
Minden egyes rendelési tételhez választhazó egy listbából bármennyi kis megjegyzés, mely lista
azonnal bővíthető is. (Pl.: jól átsütve, vastag tésztával, külön tányérra, levessel együtt, első
fogásként, ketté tálalva...)

FELTÉT-STATISZTIKA:
•
•
•
•
•

Visszanézhetők tetszőleges időszakra az extra illetve törölt feltétek.
Megadható akár külön áru-nyersanyag-csoport szerinti lekérdezés is.
Nemcsak adagra számol, hanem mértékegység szerinti mennyiségre is!
Megtekinthető az ebből származott plussz bevétel
időrendben is mutatja 1 feltét rendelési gyakoriságának hullámzását.

RENDELÉSEK:
•
•
•
•
•
•

akár billentyűvel, akár egérrel egyszerűen és gyorsan válogathatóak ki a rendelések
használhatjuk az egér görgőjét is a kiválasztásra
kereshetünk kódokra (1,2,3...)
begépelhetjük a kezdőbetűket (sert...)
kereshetünk MINDEN tételben előforduló szótöredékre is (spenó..)
a mértékegységek is kiválaszthatóak egy-egy betűvel (Pl: k=kicsi, n=nagy, ü=üveg, ...)

KEDVEZMÉNYEK:
•
•
•
•
•

Csoportonkénti, akár napszakra szűkítetve
(Minden kiszállításos pizza árából 15:00-16:30 között -10%)
A terljes rendelésből %, vagy szervíz díj, végösszegből visszaszámolás, 5 forintra kerekítéssel
Vevőnként / törzsvendégenként / munkatársanként állítható fix kedvezmény
Bármely áru Ajándékba adásának lehetősége [A]
(3000Ft felett ajándék üdítő)
Meghívás kezelése [M]

KOKTÉLOK:
•
•

Az italokhoz (árukhoz) rendelhetőek koktél összetevők, melyek levonódnak a standból
Ezeket külön elemezhetjük a feltét-statisztika ablakban és a saját áru-koktél statisztikán

KIMUTATÁSOK:
•
•
•

csak az arra jogosult személy láthat minden adatot
visszanézhető részletesen bármely nap bármely percének rendelése (ki, mikor, hol, mit, kinek,
mennyiért)
megállapítható, melyik étel-ital volt a legsikeresebb/sikertelenebb adott hónapban/évben

•
•

•
•
•
•
•
•
•

a futárok és a pincérek bármikor megnézhetik SAJÁT forgalmukat
Vevőstatisztika: ki, mikor, milyen rendszerességgel, mennyiért mit rendelt + összesítve

összehasonlíthatóak az [étel-ital-áru] csoportok [elvitel/helyi] [darab/Forint] szerint táblázatban
vagy diagrammal
nyomon követhetőek a vevőknek adott kedvezmények
egyben lekérdezhető az összes dolgozó napi forgalma (külön is )
nem kötelező megvárni az esti zárást az elszámoltatáshoz! Bármely pillanatban megnézhető a
pillanatnyi forgalom, a függő számlák, a futárok, az étel/ital bontás,
szűrhetünk területre (Pl: Terasz), csak kiszállítás, csak elvitel, vagy ezek kombinációja, stb.
nem kell többet jegyzetelgetnie ! Mert bármilyen időszakra visszamenőleg megnézhető bármilyen
adat összesítve vagy szétbontva, ami egyetlen kattintással akár kimásolható egy táblázatba...
és még sok minden más...

STAND:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Egy standlap nyomtatása 10 másodperc
tapasztalatok szerint egy eddig manuálisan végzett stand elkészítési ideje mindenestül max. 10
percre csökken! (A korábbi 1-2 óra helyett.)
minden pillanatban ellenőrizhető centiliterre pontosan a fogyás (a még nem lezárt számlákat is
beleértve)
korábbi standállapotok is visszakérdezhetőek
gyors bevételezés, korrekció
a program alkalmazkodik a különböző standolási szokásokhoz (Pl: napi, 2napi, heti, havi, stb.)
A standív formátuma választhatóan lehet A4 vagy A5 formátumú
Kívánság szerint kezel bekerülési, átlag bekerülési és max. eladási árakat és ezekkel is számol,
összesít (ELÁBÉ számításhoz)
Jogosultságokhoz köthető raktár-lekérdezés, bevételezés, selejtezés korlátozott időtartamra
Koktél-összetevő alapú standfogyás automatikusan. (Pl.: egy " Ír kávé " esetén levon 1 eszpresszót,
1dl tejet, 2cl rumot)

NYERSANYAG KALKULÁCIÓ: (opciós modul)
•
•

Beállítható, mely áru milyen feltétekből és nyersanyagokból áll
Továbbá összeállíthatóak egy feltét nyersanyag összetevői.

•
•
•
•

így félkész-áru receptúrája is összeállítható (Pl.: Bolognai szósz, pizza tészta, panír, ...)
A számolás dinamikus, tehát ha rájöttünk, hogy túlméreteztük a fogyást, javítás után azonnal
újraszámoltathatjuk a rajtárat
Megadhatóak nyersanyag-PONTok, (most van épp 5Kg Sajt van...) ezután már onnan számolja
tovább a fogyást
nemcsak a fogyás nézhető meg, de a váltotatott fetétek és köretek is külön kiszámlódnak
(extra sajttal, öntet nélkül, rizs helyett hasábbal)

GYÁRTMÁNYLAP: (nyersanyag modul része)
•
•

Sorra árazhatók a nyersanyagok bekerülési árai
Külön nyomtatható és nézhető a feltétek, köretek illetve az ételek nyersanyagösszetevői

ÉRINTŐ KÉPERNYŐ:
•
•
•

Nagy színes képekkel ellátott egyszerű gombok könnyítik meg az érintő-műveleteket, ha esetleg
van ilyen eszközünk
UMPC hordozható készülékek 800x480-as méretű képernyőjén is használhatjuk. Ilyenkor a
pincérek közvetlenül az asztalnál állva vehetik fel a rendelést
A legtöbb ablak % arányban nagyítható, így ha Önnek egy Full-HD 23" érintőképernyője van,
akkor még nagyobb feliratokat és gombokat lát, melyekre könnyedén rábökhet az ujjával.

TabletPC - mobil pincér terminál:
•
•
•
•

Android, WinCE, iPad, iPad2, Win7 tablet, linux platformokon futó TáblaPC-k esetén egyaránt
megoldható a rendelésfelvétel
Javasolt legalább 7" képernyő átmérő, de lehet nagyobb is.
A készülékek legalább 800x480-as méretű képernyőjét használva a nagy újjal rendelkező pincérek
is közvetlenül az asztalnál állva vehetik fel a rendelést kényelmesen.
Ugyanaz a programfelület látszik a Tablet hordozható készüléken is, mint a nagygépen. Így nem
kell újat tanulni.

ADATBIZTONSÁG
•
•
•
•
•

Az teljes adatbázis bármikor átmenthető egy pen-drájvra, vagy másik gépre egy kattintással.
Illetéktelen jogosultsággal rendelkezők nem nézhetnek bele forgalmi adatokba
Standolás, árazás, statisztikák stb. csak az arra jogosultak számára lehetséges, melyet külön lehet
állítani (Pl. ki bevételezhet, ki selejtezhet, ki láthatja az aznapi forgalmat, de a tegnapit már nem...)
Minden alkalmazottnak, futárnak külön-külön jelszava van, melyet bármikor megváltoztathat
Így a külön-pénztárca, külön-kiszállítás stb. egyértelmű és összekeverhetetlenné válik
(nincs többé „egybe dolgozás” ahol visszakövethetetlen este, hogy ki mit csinált mikor…)

•
A JÖVŐ
A program folyamatos fejlesztés és bővítés alatt áll. Van, hogy akár naponta újabb és újabb funkciók
jelennek meg vagy tökéletesednek a felhasználók visszajelzései és kívánságai alapján. A követési (azaz
szupport) időszakban ezeket a fejlesztéseket Ön is ingyenesen megkapja, illetve befolyásolhatja a
fejlesztés menetét.

Bruttó
Árak!

TermiPro Éttermi Program:

Kedvezmény

Mini csomag
( 2 hónap követés, 1 nap helyszíni telepítés és oktatás)
188.000.HUF

Mini csomagot azoknak javasoljuk, akik költségkímélő megoldást keresnek és
van egy személy, aki ért a számítógépekhez, így bőven elegendő egy nap arra,
hogy megtanulja használni a programot. Később ő maga is képes felvinni az
alapadatokat, betanítani a többieket.
Standard csomag
( 4 hónap követés, 16+16 munkaóra, 2 kiszállás + KasszaPRO modul)
A Standard csomag már 4 nap beüzemelési és betanítási időt tartalmaz (nem
kötelezőleg egymást követően.) Ennyi idő alatt egy közepes étteremnek
felgépelhető az étlapja, továbbá egyenként betaníthatóak a munkatársak a
használatra.
Nem elhanyagolandó továbbá, hogy 4 hónap követési díjat is tartalmaz a
csomagár, amely vonatkozik mind a telefonos, internetes segítségnyújtásra
illetve ingyen jut hozzá a program frissítéseihez.
Maxi csomag
(12 hónap követés, 32+32 helyszíni és táv-munkaóra (telepítés, beszerzés,
étlap gépelés…), 4 helyszíni kiszállás + Nyersanyag modul + KasszaPRO
modul + TabletPC mobilterminál modul +++)
A maxi csomag gyakorlatilag a választható szolgáltatási modulok
zászlóshajója. A 8 nap elegendő akár igény szerinti programmódosításokra is.
... egy összegben fizetés esetén további kedvezmény !
Lizing konstrukciók:
Mini csomag +4 hó = 6 hónap követés
(az első 2 hónap beüzemeléskor egyben fizetendő)
Mini csomag +10 hó = 12 hónap követés
(az első 3 hónap beüzemeléskor egyben fizetendő)

Összehasonlító táblázat:
Jellemő
Ár
Alapprogram
Stand modul
Koktél összetevők kezelése
Helyszíni munkák
Egyéb munkák (étlap gépelés, PC)
KasszaPRO modul
Nyersanyag modul
TabletPC mobil terminál modul
Kiszállás Magyarország területén
Követési időszak (szupport)

Mini
lízing
7x33eFt
X
X
X
8 óra
+24eFt
+66eFt
+66eFt
1 út
6 hó

Mini

325.000.HUF

-39.000

638.000.HUF

-162.000

7 x 33.000.HUF
12x 22.000
HUF

Standard

Maxi

3x 63eFt 4x 65eFt 11x 58eFt
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8 óra
16 óra
32 óra
16 óra
32 óra
+24eFt
X
X
+66eFt
+66eFt
X
+66eFt
+66eFt
X
1 út
2 út
4 út
2 hó
4 hó
12 hó

Liszensz ár további számítógépekre (egyazon név, cím, telefonra)
Standolás, fogyás-statisztika, vevő-forgalom, stb. modul
Extra Nyersanyag-fogyás kimutatási modul (hány gramm só...)
+ frissítés
KasszaPRO bevét / kiadás / hitel /bón készpénzkezelő program *
Utólagos Logo változtatás (az első a csomagárnál ingyenes) *

Ingyenes!
Ingyenes!
66.000 HUF
24.000 HUF
40.000 HUF

* (kizárólag követési időszakon belül kérhető)
Későbbi opciók: (nem szükséges)
Jótállásból eredő programfrissítés díja (megvételtől 1évig)
1 hónap követési díj (egyszeri programfrissítés) - 1 hónapon belül
1 hónap követési díj (egyszeri programfrissítés) - 6 hónapon belül
1 hónap követési díj (egyszeri programfrissítés) -12 hónapon belül
1 hónap követési díj (egyszeri programfrissítés) -12 hónapon túl
6 hónap folyamatos követési díj (rendszeres programfrissítés és
segítségnyújtás)
12 hónap folyamatos követési díj (rendszeres programfrissítés és
segítségnyújtás)
hosszabb távra
Kiszállás Budapesten (csomagnál ingyenes)
Kiszállás Budapest határán túl (csomagnál ingyenes)
Egyéb általános óradíj

10.000 HUF
12.000 HUF
24.000 HUF
32.000 HUF
55.000 HUF
60.000 HUF
96.000 HUF
Hívjon!
4.000 HUF
80 HUF /
km
4.500 HUF

Érvényes: 2012. szeptember 15-től visszavonásig. A legfrissebb árjegyzék megtalálható a honlapunkon.
www.pcpincer.hu Az árváltozás jogát fenntartjuk. Cégünk alanyi adó mentes tevékenységet folytat.

ifj. Szakmári László
rendszerprogramozó informatikai mérnök
Budapest
Tel.: +36 20 916 0275
SkyPe: szakilaci ( << hívjon ingyen ! )
web: www.pcpincer.hu vagy www.pizzaprogram.hu
e-mail: info@pcpincer.hu vagy info@pizzaprogram.hu

