SMART RESTAURANT
РЕСТОРАНЫ УДИРДЛАГЫН СИСТЕМ

СИСТЕМИЙН ДАВУУ ТАЛ
• Технологийн карт, орц норм тохируулах боломжтой.
• Технологийн картын дагуу материал зарцуулалтаа хянах боломжтой.
• Уух зүйлсийг граммаар тохируулах боломжтой.
• Санхүүгийн системтэй холбогдосон.
• Борлуулалтаа хянах боломжтой.
• Ашгаа хянах боломжтой.
• Барааны үлдэгдлээ хянах боломжтой.
• Салбараар заал, ширээ менюг өөрөөр тохируулах боломжтой.
• Хүлээлгийн горимтой.
• Хэвлэх билл дээр хүссэн үедээ мэдээлэл нэмж оруулах боломжтой.
• Биллийг олон хувь хэвлэх, дараа нь нөхөж хэвлэх боломжтой.
• Хоол болон уух зүйлсийн менюг хүссэнээрээ тохируулах боломжтой.
• Суулгахад хялбар.
• Хэрэглэхэд хялбар.
• Бүх тайлан, жагсаалтнаас EXCEL, PDF – рүү экспортлох боломжтой.

СИСТЕМИЙН БОЛОМЖУУД
ЛАВЛАХ
• Ресторан
• Заал
• Ширээ
• Меню
• Пос
• Харилцагч
САНХҮҮ

БАРАА МАТЕРИАЛ
• Бараа
• Бараа орц, норм
• Хачир
• Бараа материалын баримтын жагсаалт
• Бараа материалын тайлан
• Материал зарцуулалтын тайлан
• Материал зарцуулалтын тайлан
дэлгэрэнгүй

• Санхүүгийн системрүү гүйлгээ постлох
• Бараа материалын өртөг санхүүгээс татах
БОРЛУУЛАЛТ
• Борлуулалтын буцаалт
• Борлуулалтын жагсаалт
• Борлуулалтын жагсаалт /бараагаар/
• Борлуулалтын буцаалтын жагсаалт
• Борлуулалтын тайлан
• Борлуулалтын тайлан /бараагаар/
• Борлуулалтын тайлан /барааны
ангилалаар/

• Борлуулалтын тайлан /үнээр/
• Борлуулалтын тайлан /зөөгчөөр/
• Борлуулалтын тайлан /кассаар/
• Борлуулалтын тайлан /ресторанаар/
• Борлуулалтын буцаалтын тайлан
• Кассын гүйлгээний тайлан
• Устгасан барааны тайлан
• НӨАТ-ын тайлан

SMART RESTAURANT POS
РЕСТОРАНЫ КАССЫН СИСТЕМ

СИСТЕМИЙН ДАВУУ ТАЛ
• 100% Мэдрэгчтэй дэлгэц (Touch screen) дээр зориулж хөгжүүлсэн.
• Сүлжээгүй газар /offline/-аар ашиглах боломжтой (Мастер өгөгдөлүүдээ татах,
борлуулалтын мэдээ илгээх горимоор ажилана)
• Хэрэглэхэд хялбар.
• Ажилчдын цагийг бүртгэх боломжтой (оролт гаралтыг)
• Олон төлбөрийн боломжтой /Банк, зээл, бэлэн/
• Төлбөрийг олон хуваах боломжтой (суудалаар, бараагаар)
• Тогооч руу болон бармен руу хэвлэх боломжтой.
• Тогоочийн дэлгэцтэй (бэлэн болсон хоолыг тэмдэглэх)
• Ширээ шилжүүлэх боломжтой.
• Зөөгч шилжүүлэх.
• Хачир сонгож захиалга авах боломжтой.
• Зочдоор салгаж захиалга авах, төлбөр төлөх боломжтой.

СИСТЕМИЙН БОЛОМЖУУД
• Захиалга
• Шууд борлуулалт
• Өдрийн хаалт нээлт
• Кассын орлого, зарлага
• Борлуулалтын жагсаалт

• Кассын баримтын жагсаалт
• Устгасан барааны жагсаалт
• Өдрийн дэлгэрэнгүй тайлан
• Өдрийн дэлгэрэнгүй тайлан /бараагаар/
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БИД ТАНД ДАРААХ СИСТЕМҮҮДИЙГ САНАЛ БОЛГОЖ БАЙНА
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Борлуулалт
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Санхүүгийн цогц Санхүүгийн систем Санхүүгийн систем
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Дэлгүүрийн систем

Зочид буудлийн
систем

Эмийн сангийн
систем

Хөнгөлөлтийн
картын систем

Хүний нөөцийн
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Барааны нөөцийн
систем

Цаг бүртгэлийн
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Түрээс, зээлийн
систем

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо,
Баруун Сэлбийн гудамж-5/26, Гандирс цогцолбор
Электрон шуудан: info@smartlogic.mn
Веб хуудас:www.smartlogic.mn
Утас: 8000-9090, 9906-1225

Аялал жуулчлалын
систем

