Sharp Hospitality

Sharp utvikler både maskinvare og programvare /This is
Why du kan trygt kan stole på at det fungerer.
Vi vet det er viktig for deg å få hjelp raskt selv etter arbeidstid. Vi tilbyr deg derfor mulighet til
Support 08-22 alle dager i året. Vi oppdaterer og drifts
analyserer ditt systemet gjennom fjerntilkobling. Systemet gjør det mulig å for eksempel å legge til din egen
restaurant layout og kunne å reservere/registere direkte
på bordet inn i systemet. Du kan blant annet se hvor
lenge kunden har ventet på maten sin. Du spør - systemet svarer.
Sharp Hospitality er systemet for deg som driver
restaurant, kafé. Et dedikert restaurant system for å kunne betjene effektivt ved bordet. Opptil fem forskjellige
bordkart Selv romreservasjon på små hotell. Logg inn
raskt og trygt med ansatte kort. Bekreftelser og påminnelser sendes via SMS eller epost til kunden.
Parker, flytt, splitt eller del en regning. Skriv ut "Bonger"
på forskjellige skrivere (kjøkken, bar, restaurant). Personallislister helt i henhold til skatteloven instruksjoner.

Mer tid til overs
Systemet sparer våre kunder mange lange timer med
økonomistyring. I stedet for å bla i kvitteringer og lage
rapporter, får mer tid til andre ting. Som å utvikle virksomheten og få mer fornøyde kunder.
Hva ville du gjøre hvis du hadde mer tid?

Sharp Electronics
Sharp har 55 000 medarbeidere i 24 land til din tjeneste
og ikke mindre enn 8000 spisskompetente som arbeider
fokusert med forskning og utvikling av fremtidens smarte løsninger for å møte morgendagens utfordringer.
Sharp er verdensledende innen flere elektronikksegmenter, inkludert bl.a. LCD og solceller.
I 1912 Japan Sharp startet med en penn som aldri ble
sløv, Ever Sharp. Nå fortsetter vi vår innovative reise
etter 100 år med radikal kreativitet.

Funksjoner

Integrationer

Sharp Hospitality

Integrerade betalingsløsniger

Bordkart. Opptil fem forskjellige bordkart (inne/ute servering).

Nets
Point
Samport
Pugglepay
Babs
Paylink
Payzone

Bordbestilling. SMS-bekreftelse / påminnelse.
Parkere kvittering.
Bord/konto overføring.
Dele regningen / ﬂytte bord.
Automatisk bong utskrift på ulike skrivere (kjøkken, bar, etc.).
Kondiment. (Tilbehørstekster)
Personal timeregistrering / Personallister.

Øvrige integrationer

Bemanningsplanlegging, lage arbeidsplan og distribuere vakter.

Affärssystem :

Visma Administration
Fortnox
Mamut
mm.
(SIE-ﬁl til system som aksepterer det)

Digitala kvitton:

Spara kvittot

Finansiering:

Resurs Bank

Programmerbare hur gtaster
Fakturering
Kundefordringer
Lager
Leverandørbes llinger
Finne kunder via Eniro eller Bisnode (PAR)
SMS / e‐post l kunder
Lojalitetskort / Bonuskort / Gavekort
SMS Gavekort
Serviceordre (reparasjoner, etc.)
Personallister / Timeregistrering
Omsetningsrapport på SMS automa sk

Försäkring:

Solid
Falck

Web Kontor - cloud-baserte tjenester

Arbeidstidsrapporter og grunnlaget for lønnsberegning.
Tillatelser per bruker.
Lag raskt hurtigtaster for effektiv drift.
Kølapp håndtering.
Proforma utskrift.
Enhetsbaserte artikler (vekt, antall, størrelse etc).

Andre funksjoner

Sta s kk i sann d via ne siden
Vedlikeholds register
Fellesfunksjoner som gavekort, lojalitet klubb etc.
Logis kk
Bookingskalender

www.sharp.se

Kontanthantering: Axlon
Cashguard
Lönesystem:

Agda PS
Caspeco

Merförsäljning:

Twosell

Prismärkning:

Pricer, elektroniska hyllkantsetiketter

Webauktion:

Tradera

Web Shop :

Binea, Starweb, Visma, E37

Generelt API
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