PosLitoral
- SmartFastFood-

Manual de utilizare
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Introducere
Prezentare generală
SmartRestaurant este o aplicaţie destinată restaurantelor, cafenelelor, unitatilor de
autoservire, barurilor etc. Cu ajutorul ei vă puteţi gestiona vanzarea de produse in unitatea
dumneavoastra si puteti manageria fluxul de decumente si produse. Aplicatia este compatibila
integral cu SmartConta si utilizand ambele programe serviciul financiar contabil va avea acces la
datele generate de activitatea de vanzare.

De ce PosLitoral?


Pentru stabilitate
o Ştim că cea mai simplă eroare iţi poate compromite munca şi de aceea programul nostru a
fost realizat folosind o platformă de maximă actualitate (VB NET) şi beneficiază de un
server de baze de date recunoscut pentru stabilitate şi viteză (My Sql).
o În acelaşi timp, avem sprijinul unei întregi echipe de experţi contabili, membrii ai CECCAR,
şi de jurişti cât şi experienţa conferită de un portofoliu complex de clienţi.



Pentru siguranţă
o Accesul la date, la posibilităţile de operare, modificare, ştergere, vizualizare, poate fi
restricţionat, în funcţie de drepturile oferite fiecărui utilizator, chiar şi în cadrul aceleiaşi
societăţi.
o Pentru evitarea pierderii accidentale a informaţiilor se pot face replici ale datelor, în timp
real, automat, pe un alt calculator al dumneavoastră sau pe serverul nostru, la cerere.
o Datele dumneavostră pot fi salvate pe suport extern ori de câte ori doriţi.



Pentru conectivitate
o Lucrul pe un număr nelimitat de staţii: pentru că aveţi nevoie de informaţie repede şi bine,
folosind programele noastre ce permit utilizarea multiuser puteţi gestiona efortul echipei
dumneavoastră pentru a obţine rezultatele dorite in cel mai scurt timp.
o Lucrul la distanţă prin intermediul internetului: vă puteţi conecta, de oriunde aveţi acces
la internet şi aplicaţia noastră instalată, la datele dumneavoastră de la birou.
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Cerinţe minimale pentru utilizarea aplicaţiei
 Configuraţie minimă calculator:
-

-

Monitor TouchScreen si placă video care să suporte o rezoluţie minimă de 1024 x 768.
Spaţiu liber pe hard disk de minim 500 MB.
Memorie de minim 1GB RAM
Procesor cu frecvenţă minimă de 1GB
Conexiune la internet (pentru înregistrare, update si asistenta).
Casa de marcat ce permite conectarea la calculator si programul ce face aceasta legatura
(FPrint, etc …)

 Configuraţie minimă software:
-

Sistem de operare recomandat: WINDOWS XP, WINDOWS VISTA sau mai nou.
FRAMEWORK 4.0 si WINDOWS INSTALLER 3.1 instalate (daca aceste aplicaţii nu sunt
pe calculatorul dumneavoastră se vor instala automat odată cu programul).
Browserul FireFox, Opera sau Chrome instalat.
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ManagerRestaurant - BackOffice
Configurarea aplicatiei dumneavoastra pentru restaurant se realizeaza cu ajutorul utilitarului
"ManagerRestaurant".

Accesul in aceasta aplicatie este
restrictionat prin solicitarea unei parole. In mod
implicit acesta parola este "restaurant", insa dupa
definirea utilizatorilor poate fi folosit pentru
autentificare si cardul destinat administratorului.

Definirea utilizatorilor.
Primul pas in configurarea aplicatiei este reprezentat de definirea utilizatorilor. Pentru
aceasta vom merge pe butonul "Utilizatori", aflat in partea stanga - sus a ecranului si apoi pe butonul
"Adaugare". In cazul in care dorim ca utilizatorul pe care il definim sa aiba drepturi de administrare
vom adauga in fata numelui sau "admin_".

Puteti pune orice parola insa va recomandam sa utilizati o parola formata din cifre, pentru a
putea fi introdusa fara ajutorul unei tastaturi.
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Definirea sectiilor.
In aplicatia SmartRestaurant conceptul de sectie reprezinta unitatea, locatia, in care se
pregateste marfa catre vanzare. Spre exemplu, pentru un restaurant de mici dimensiuni, in general
exista 2 sectii definite: Bucatarie si Bar, insa puteti defini aceste sectii in functie de necesitatile
dumneavoastra.

Aplicatia poate fi configurata astfel incat comenzile catre sectii sa fie listate pe imprimante
separate. Daca folositi imprimante de retea (note restaurant) comenzile date de catre operator se vor
lista direct in sectia selectata, minimizand astfel riscul de a aparea neintelegeri intre personal cu
privire la comanda efectuata. Pentru listarea notelor de comanda puteti folosi o alta imprimanta.
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Definirea produse.
- Definirea categoriilor de produse.
Pentru identificarea produselor cu usurinta de catre utilizator vom defini produsele ca
fiind parte din categorii. La adaugarea acestora vom tine cont de sectia de care apartine. Spre
exemplu "Racoritoare" apartine sectiei "bar" iar "ciorba de pui" o vom atasa sectiei "bucatarie".

- Definirea produse.
Dupa ce am terminat de adaugat categoriile, putem trece la adaugarea de produse.
Specificam numele produsului, pretul de vanzare, unitatea de masura si categoria din care face parte.
Bifa de reteta se aplica doar la produsele ce sunt obtinute in baza unui retetar. Stocabil selectam
pentru toate produsele ce fac parte din stoc.
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Departamentul este reprezentat de codul de gestiune pe care il aveti definit in casa de marcat.

Promotii
In cazul in care doriti sa faceti o reducere de pret intr-un interval orar stabilit si pe o
anumita perioada puteti folosi macheta "happy hour". Aici aveti posibilitatea sa selectati zilele
saptamanii in care doriti sa faceti promotia, intervalul orar precum si procentul reducerii aplicate.
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ManagerRestaurant - FrontOffice
Adaugarea unei comenzi
Pentru a intra in sistem vom introduce parola definita in modulul utilizatori din cadrul
aplicatiei “ManagerFastfood” asa cum am detaliat mai sus.
Pentru a adauga un produs in comanda vom urma urmatorii pasi:
1. Selectam categoria de produs. In cazul nostrum unul dintre butoanele verzi (Bautura /
Mancare).
2. Selectam tipul de produs din meniu vertical (Butoanele portocali sin stanga jos).
3. Folosind tastatura numerica specificam cantitatea ce va fi vanduta din produsul
respective.
4. Selectam produsul (Butoanele galbene).
5. Reluam pasii 1-5 si adaugam si restul produselor din comanda.
6. Finalizam comanda prin apasarea butonului “INCASEAZA”.
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Vizualizarea notei de plata
Pentru a avea o imagine de anasambul a notei de plata, mai ales in cazul in care aceasta este
de dimensiuni mari (multe produse) si nu incape in ecranul principal putem apasa butonul
“Vizualizare Nota Plata” ce va deschide o fereastra ca cea de mai jos.
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Inchiderea de zi
La finalizarea turei, dupa ce toate mesele se elibereaza, inchiderea de zi se realizeaza
folosind cartela de administrator si apasand butonul de inchidere de zi. Aplicatia va genera un raport
cu sumele pe care le are de predat fiecare operator in parte.

Transferul vanzarilor catre aplicatia SmartConta
Nomenclatorul de produse precum si vanzarile pentru o anumita perioada pot fi transferate
catre aplicatia de SmartConta cu ajutorul utilitarului "Preluare din vanzari" pus la dispozitia
dumneavoastra odata cu achizitionarea aplicatiei. Recomandam sa incepeti introducerea nirurilor in
aplicatia de gestiune doar dupa ce finalizati introducerea meniului in "Manager Restaurant" pentru a
putea da aceiasi denumire si in SmartConta, in vederea calcularii stocurilor. Despre configurarea
gestiunilor, introducerea nirurilor, obtinerea situtiilor de contabilitate primara, definirea retetelor etc
va rugam sa consultati manualul aplicatiei "SmartConta".

Sistemul de raportare on-line http://infopos.proiect-a.ro
Accesul in sistemul de raportare se face pe baza unui utilizator si a unnei parole pe care o
punem la dispozitie clientilor nostrii in baza unei cereri explicite. Cu ajutorul acestui portal puteti
obtine informatii legate de volumul si tipul de produse vandute in ziua respectiva, evolutia
vanzarilor la nivel de ore/ zile, rapoarte privind performantele operatorilor, etc. Situatiile sunt
obtinute in timp real si pot fi accesate de pe laptop, tableta smartphone. Pentru configurarea
conexiunii la internet si a portalului va rugam ca departamentul dumneavoastra de IT sa ne
contacteze.
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