R-Keeper е съвременна многофункционална компютърна система
за ресторанти с различна форма на обслужване
Системата R-Keeper е мощен инструмент за всеобхватен контрол на залата, отчет на складa и отчет
на работното време,незаменим помощник на собствениците и на финансовите мениджъри.Програмата
е подходяща за малки и големи ресторанти и спомага за ефективното им управление.
Нашите програмни решения са на базата на ной-новата тристепенна архитектура клиент-сървър,
използват се последните постижения в областта на хардуера(Touch-screen терминали,преносими
терминали, локален пейджинг ). Прилаганите технологии позволяват да постигнем изключителни
резултати относно скоростта на извършване на операциите при висока надеждност на системата.При
това ние осигуряваме защита на данните от несанкционирано вмешателство.
Многофакторният анализ ще Ви позволи да намалите себестойността на производството за сметка
на ефективното управление на потока стоки и оптималното използване на човешкия ресурс.
Качественото обслужване на клиентите – това е главната задача на всеки ресторант. Ето защо
системата за работа с поръчките е същността на ресторантската система. С право се гордеем с нашия
програмен продукт за РОС-терминали, превърнал се в стандарт и образец за подражание.
Надеждност, 100-процентов контрол, лекота при работа – това са отличителните особености
на нашата система. Ние сме убедени, че всичко това е от първостепенно значение за Вашата работа.

Многофункционалност на системата
Защо това е толкова важно?Ние няма да Ви караме да се затруднявате с интерфейсите между системите и да изпитвате всички достойнства
на „уникалните решения”. Ние създаваме и предлагаме програми за управление на ресторанти.

Система за управление на реализация

- Големият брой отчети ще направи управлението ефективно
- Графичната форма на много от отчетите улеснява зрителното възприятие
- Много от отчетите дават възможност да се следи текущото състояние на
ресторанта в режим On-Line, в т.ч. и чрез Интернет
- Статистическият анализ облекчава откриването на недобросъвестни
служители
- Вградената система за тарификация (управление на билярд) осигурява
автоматичното изчисляване стойността на играта въз основа на
действащите тарифи
- Системата HeadOffice осигурява управление на реализациите от главния
офис на мрежата
Формиране на собствени динамични отчети с използване на OLAP-технологии
(Online Analytical Processing)
За формиране на отчета се използват двумерни, т.е таблични форми,в които
по хоризонтални и вертикални оси се намират параметри за анализ на
интересуващите Ви факти.

Ситеми за управление на производството
- Отчет за движение на стоките (приход, вътрешно преместване, разход,
комплектация, акт за преработка, връщане на стока на доставчика, изписване
на повредени стоки)
- Създаване на калкулационни и технологични карти на ястия
- Автоматично изчисляване на себестойността в калкулационните карти, въз
основа на съществуващите в системата документи по ФИФО или по цена на
последното заприходяване
- Напълно автоматизирано изписване на продукти и полуфабрикати въз основа
реализацията на ястия с използване или без използване на взаимозаменяеми
продукти. Изписването се извършва по ФИФО
- Многофункционална инвентаризация, в т.ч. инвентаризация на полуфабрикати
и бар продукти с помощта на скенер на бар код и везни, свързани към касата
- Формиране на унифицирани, оперативни и аналитични отчети. Създаване на
собствени многоизмерни отчети
- Взаимодействие със системата HeadOffice, предназначена за използване във
верига ресторанти с централизирано управление.
- Взаимодействие със счетоводството

Отчет и планиране на работното време
- Съставяне на персонални графици за работа за служителите и категориите
с отчитане на зададените ограничения
- Минимизиране на времето за извънредна работа
- Автоматично изчисляване на почивките
- Съставяне на графици за потребностите на персонала по длъжности въз основа
на данните POS
- Регистрация на служителите на всеки един терминал или специално устройство
с отчитане на зададените ограничения
- Възможност за изпращане на съобщения на регистрирания служител

Персонална клиентска система
- Пълна информация за Вашите постоянни клиенти
- Клубни карти с гъвкава система за отстъпки за постоянни клиенти
- Водене депозити на клиенти
- Гъвкава система за дисконтни нива по натрупани точки
- Система за начисляване на бонуси
- Детайлизирани отчети за посещение на ресторанта/ите от Вашите
постоянни клиенти, включително преглед на конкретни бонове

Система за видеонаблюдение
Системата е предназначена за интегриране резултатите от видеонаблюдението в
стандартния модул за отчети R-Keeper. Използвайки обичайния интерфейс на
системата, на потребителя се предоставя възможността да анализира важните
събрани данни на системата с използване на запазените видеофрагменти.
В ролята на камери за видеонаблюдение могат да бъдат използвани достъпни и
нескъпи интернет-камери (IP-камери).

Карта на входа
За заведения, в които се изключва приема на налични парични средства,
се предлага концепцията „Карта на входа” – на входа на клиента се предлага
и издава пластмасова карта или гривна с определен баланс.Ползването на
услуги вътре в заведението винаги е определо от баланса на картата, който
позволява да се контролират продажбите. Окончателното изчисление се
прави при напускане на заведението.

