HOSPITALITY

Sharp Hospitality

En betalingsløsning for kafé og restaurant
Hva gjør du?

Hva trenger du?

Hva tilbyr vi?

Du driver kafé- eller restaurantvirksomhet.

Mulighet til å arbeide fleksibelt og få
oversikt over virksomheten.

En brukervennlig og sikker løsning som er
skreddersydd for deg og din virksomhets behov.
Support inngår 365 dager i året.

Sharp Hospitality
Tilpasset for din virksomhet. Sharp Hospitality er en spesiell løsning for kafé- og
restaurantvirksomheter. Den er utviklet for å dekke nettopp de behovene som din virksomhet har. Sharp Hospitality er enkelt å bruke og du kommer raskt i gang.
Vi begynner med dialog
Et samarbeid med oss begynner med at vi møtes. Vi diskuterer så hvordan din virksomhet ser ut og hvilke behov
du har. På den måten kan vi skreddersy leveransen din
ytterligere.

Ditt viktigste verktøy
Sharp Hospitality hjelper deg som driver kafé eller restaurant med å få bedre kontroll over virksomheten. Systemet
håndterer bordbestillinger og gir deg enkelt overblikk over
dine bord og bestillinger, skriver ut bonger på ulike skrivere
og håndterer effektivt kvitteringer – slik at du kan gi best
mulig service til kundene.
For å gjøre planleggingen enklere kan du håndtere timeplan, bemanning og tidsstempling direkte i systemet – helt
i tråd med skattemyndighetenes krav. Hver dag sendes
bokføringsunderlaget automatisk til revisoren.
Få kontroll på leverandører og lagerstatus direkte i systemet
og programmer enkelt inn kampanjer som stimulerer til
mersalg. Du får oversikt over virksomheten på en enkel og
trygg måte. Dermed kan du fokusere på å være til stede
for kundene.

Bedre kontroll med informasjon i sanntid
Hvis du benytter vår skytjeneste Sharp Web Office som
tilvalg, kan du følge med på virksomhetens statistikk i
sanntid når som helst, hvor som helst – fra pc, nettbrett
eller mobil. På den måten får du økt innsyn og kontroll.

Support 365 dager i året
Vi vet hvor viktig det er at kassasystemet ditt alltid fungerer.
Derfor inngår support og service 365 dager i året hos oss.
Legg til at vi har drøyt 40-års erfaring med kassasystemer,
så forstår du at vi er et trygt valg på alle måter.

Lokal tilstedeværelse fra nord til sør
Vi har egne kontorer og partnere over hele landet. Med
vår lokale tilstedeværelse er våre spesialister alltid tilgjengelige for å hjelpe deg når det behøves.

sharp.no

Du liker kanskje også ...
Oppdag våre profesjonelle skjermer. Perfekte til å vise menyer
på eller for kommunikasjon i vinduet. Du når lett ut med budskapene dine døgnet rundt – og du styrer og planlegger enkelt
innholdet selv. Vi tilbyr en helhetsløsning der alt fra skjermer,
programvaren som hjelper deg med å publisere innhold, installasjon og utdanning inngår.

