
 Cu o experienţă de peste 20 de ani în proiectarea de soluţii informatice pentru dezvoltarea afacerilor,
Abstract Connection este  Microsoft Certified Partner, ca o recunoaştere a nivelului ridicat de eficienţă
profesională şi abilităţii în furnizarea de servicii software, conforme cu necesităţile clienţilor.

POS Abstract
RESTAURANT

Interfată grafică pentru slecţie mese

Interfaţa pentru inregistrare comanda

Asigură :

 Înregistrarea vânzărilor de mărfuri și
preparate  într-o  unitate  de
alimentație publică;

 Operare  în  regim  casier  sau  de
ospătar;

 Transmiterea  comenzilor  la  secţiile
de fabricaţie;

 Descărcarea stocului de marfă și de
materie  primă,  operarea  făcându-se
la nivel de reţetă;

 Transferul  plăţilor  în  modulul  de
hotel;

 Conectare  casă  de  marcat  și
utilizarea ei în regim de imprimantă
fiscală. Unele case de marcat se pot
conecta direct, fără a mai fi necesar
un driver de comunicație;

 Listare  CUI  client  pe bonul  fiscal  și
verificarea lui pe site-ul ANAF;

 Listare factură ca document însoțitor
al bonului fiscal;

 Rapoartele  necesare  coordonării
activităţii.

Avantaje:
o Concepută pentru ecrane tactile;

o Identificarea  produselor  se  poate
face:
 folosind coduri;
 tastând o parte din denumire;
 restricționând căutarea în cadrul

unei grupe/subgrupe.

o Interfața pentru selecția produselor
poate afișa atât liste cât și butoane;

o Posibilitatea  de  a  transmite
specificații pentru comenzi la secțiile
de fabricație;

o Pentru autentificarea utilizatorilor se
pot  folosi  carduri  magnetice  sau
RFID;

o Aplicarea discountului se poate face
la  întreaga  vânzare  sau  la  nivelul
unui singur articol;

o Listarea  facturii  ca  document
însoțitor  al  bonului  fiscal este
posibilă  pe  hârtie  A4  sau  la  o
imprimantă de bon;

o Aplicația se poate integra în sisteme
informatice de tip ERP.
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Mobile POS
Abstract

Interfaţa pentru inregistrare comanda

Asigură:

 Preluarea comenzilor de vânzare de la mese;

 Conectare on-line la baza de date a aplicației;

 Transmiterea comenzilor la secţiile de fabricaţie;

 Separarea pe locuri a notei de plată;

 Transferul consumației de la o masă la alta.

Avantaje:
o Aplicația functionează împreună cu modulul  TouchPOS HoReCa dar poate fi

utilizată și independent;

o Concepută pentru tablete cu sistem de operare Windows 10;

o Posibilitatea de a transmite specificații pentru comenzi la secțiile de fabricație;

o Înlocuirea rapidă a echipamentului dacă devine neoperational.


