
SOLUȚII SPECIFICE

Meniu engineering

Organizare sală 

Gestionarea rezervărilor și comenzilor la pachet

Comenzi și evoluția comenzilor

Organizare depozit

Gestionarea prețurilor și costurile 
materiilor prime

Plăți

Diferențiere perioade de lucru

Gestionare Ticket, vouchere 
și tichete de reducere

Oferte și planuri de �delitate

Rapoarte și statistici

Navighează prin meniul nostru 
și alege software-ul 
potrivit pentru tine

Soluții de sector 

Oferta Zucchetti Horeca pentru catering se adresează tuturor 

activităților din lumea alimentelor și băuturilor, răspunde tuturor 

nevoilor operaționale simpli�că și accelerează procedurile tipice ale 

�ecărui spațiu. Alegând soluțiile Zucchetti pentru catering te poți 

baza pe un furnizor cu experiență de zeci de ani în lumea ERP și pe 

instrumente care îți vor permite să ai în orice moment o imagine de 

ansamblu asupra proceselor și rezultatelor, care te va ajuta să 

înțelegi zonele de îmbunătățire și de valori�care mai bună a 

punctelor forte ale activității.

Caracteristicile disponibile permit gestionarea tuturor activităților 

zilnice, obișnuite și extraordinare, de la organizarea meselor până la 

elaborarea rapoartelor, trecând prin gestionarea comenzilor, totul în 

mod digital și exploatând potențialul proceselor automatizate.

Combinația dintre software-ul Zucchetti și sistemele hardware 

inovatoare, precum POS-urile multifuncționale, barierele de 

autoservire de la case, sistemele de eliminare a cozii de așteptare și 

automatele de vânzări îmbunătățește gestionarea spațiului, reduce 

pierderile de timp și bani și, în același timp, garantează un serviciu 

mai bun pentru clienții dumneavoastră!

www.zucchettiromania.com/horeca

CATERING

http://www.zucchettiromania.com/romania/cms/categories/3159-horeca.html


UN SOFTWARE PE TOATE GUSTURILE
Baruri, saloane de înghețată, cantine, restauran-
te pentru mâncare la pachet, restaurante, 
pizzerii, bufete, autoserviri, taverne: indiferent 
de domeniul alimentar în care îți desfășori 
activitatea, Zucchetti este gata să digitalizeze 
orice proces al activității tale.
Nu există o rețetă perfectă care să se potrivească 
tuturor locațiilor, iar cu Zucchetti ai posibilitatea 
unică de a personaliza software-ul în funcție de 
nevoile tale și de a-l face să evolueze odată cu 
afacerea ta, incluzând numai caracteristicile 
importante pentru tine.
Simplitatea instalării și a utilizării este completa-
tă de posibilitatea de a folosi software-ul cu 
diferite dispozitive și sisteme de operare, 
datorită interfețelor gra�ce optimizate și 
experiențelor de utilizare concepute să se 
adapteze la �ecare platformă.

DE LA REZERVARE LA CONT, DIN 
DEPOZIT LA CONTABILITATE
Cu un singur software, gestionezi întregul 
spațiu: preiei comanda și o trimiți în sală, la bar și 
la bucătărie, monitorizezi evoluția, organizezi 
angajații, gestionezi punctul de plată și plățile, 
veri�ci rezervările, personalizezi articolele și 
meniurile, închizi conturile, ai interfață directă 
cu POS-ul bancar, simpli�ci administrarea, 
plani�ci logistica și depozitul, coordonezi 
activitățile de marketing, citești statisticile în 
timp real și elaborezi rapoarte personalizate.
Datorită integrării cu produsele de manage-
ment, Zucchetti vine în întâmpinarea nevoilor 
organizatorice, administrative și contabile prin 
agregarea datelor care provin din diverse surse 
și exploatând imediat informațiile pentru orice 
nevoie de management.

www.zucchettiromania.com/horeca

Soluții de sector 

CLIENȚI MULȚUMIȚI
Un software de management poate să îmbună-
tățească satisfacția clienților?
Desigur, iată cum…
Software-ul Zucchetti Horeca simpli�că și 
îmbunătățește managementul clientului de la 
rezervare, datorită integrării cu cele mai moder-
ne sisteme de rezervări online: clientul își poate 
rezerva masa sau poate comanda mâncăruri de 
luat la pachet cu câteva click-uri simple și îți vei 
putea organiza mai bine sala și bucătăria.
Sistemul inovator de gestionare a comenzilor va 
facilita comunicarea între diferitele zone, 
reducând timpii de servire și cele mai frecvente 
erori legate de preluarea și gestionarea comen-
zilor, iar integrarea cu POS-ul bancar reduce 
greșelile care pot produce inconveniente 
neplăcute.
Și pentru a-ți dezvolta relația cu clienții, ai ocazia 
să dezvolți și să gestionezi promoții, reduceri și 
planuri de �delitate care îți vor permite să creezi 
valoare durabilă în timp prin păstrarea clienților!
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