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Informação
Geral

conheça as funcionalidades
opções que o seu negócio necessita

Documentos
- Facturas/Recibos
- Vendas a Dinheiro
- Guias de Remessa 
   (pode converter em Factura)
- Guias de Transporte
- Impressão em Talão, A5 e A4Biometria

- Controle acessos com impressão
digital
- Logins e Ponto

Centros de Produção
- Várias zonas de produção
- Comentários nos produtos
- Tempos de produção
- Monitores de Cozinha

Balanças
- Multi-Protocolo (Ruby, BAl, PRT...ect)
- Venda por check-out
- Venda por peso e código de barras

Impressoras
- Suporte USB, COM, LPT e Rede

Visor de Cliente
- Suporte para USB e Série (rs232)

Análise e Gráficos
- Consultas de movimentos, vendas, compras
- Informação de produtos, famílias...etc.
- Impressão de listagens
- Visualização de gráficos

Acesso Online
- Informação em tempo real
- Análise fora do local de trabalho*
* apenas para versão Cloud

Armazéns
- Múltiplos armazéns
- Associação de pontos de venda a armazéns
- Transferência entre armazéns

Cartão Cliente (Fidelização)
- Associado a um cliente
- Acomula saldo para pagamento posterior
- Descontos especiais 
(aniversário do cliente, da loja, etc...)
- Em cada compra, apresenta saldo
- Cartões multi-loja *
*só para tecnologia Cloud

Clientes
- Conta corrente de cliente
- Pagamento parcial de facturas
- Cartão de cliente (fidelização)
- Extrato de saldos e movimentos
- Limite de crédito e valores
- Descontos fixos
(um ou várias lojas com Cloud)
- Alerta de aniversário
- Envio automático de documentos



Zonas e  Mesas
- Mesas fixas ou gráficas
- Mesas e objectos realistas
- Defina ivas e preços por zona
(Interior, Exterior, Esplanada...etc)

Divisão de Contas
- Divisão de valor total por nº de pessoas
- Pagamentos parciais da conta
- Documentos de venda por pagamento
- Retira de conta corrente

Dias e Sessões
- Talão de abertura com saldo inicial
- Parametrização de sessões
(individuais, gerais)
- Relatórios vários nos fechos de Dia e Sessão
- Fecho cego
(Obriga à contagem de dinheiro em caixa)
- Informação via Email ou SMS de resultados

Stocks e Fornecedores
- Gestão de stock e fornecedores
- Inventários
- Unidades complementares
(compra em gráde vende à unidade)
- Regras de conversão
- Conta corrente de fornecedor
- Pagamentos a fornecedores

Produtos Simples
- Descrição geral do produto
- Até 5 preços de venda
- Venda em meia-dose
- Preço e iva para revenda
- Venda a peso
- Imagem e cores personalizadas

Produtos Composto
- Propriedades do produtos simples
- Defina a composição do produto
- Composição abate no stock

Produtos Menu
- Utiliza produtos gerais
- Funciona por niveis (tipo fast-food)
- Menus automáticos

Fichas Técnicas
- Matérias primas para produto
- Quantidades, Tempo de preparação
- Método de preparação
- Impressão de fichas

Ordens de Produção
- Definir ordem para produção
- Analise de custos e quantidades
- Relatório em PDF e XSL
*necessita de fichas técnicas

Monitores de Publicidade
- Segundo monitor de conta
- Apresentação de imagens
- Reprodução de filmes

Desdobramento de Conta
- Multiplos tipos de pagamento
- Uma conta, vários pagamentos
(dinheiro, cheque, visa, mb...)

Mensagem Privada
- Mensagens internas entre postos
- Informação ou alertas

Informação
Geral

Ponto
- Controlo de ponto
- Por login
- Biometria



Restaurantes

Cafetarias
&

Pastelarias

Encomendas
- Marcação de encomendas
- Observações da encomenda
- Documento comprovativo

Pedidos à Mesa
- Utilização de comandos X64
- Compativel com PDA 
  (Windows Mobile ou CE)
- Pedido/Fecho de conta
- Divisão de conta (PDA)
- Emissão de documentos

Reservas de Mesa
- Para dia/hora
- Impressão de confirmação

Couverts
- Lançamento automático
- Por nº de pessoas

Pedidos para Cozinha
- Impressão por centros de produção
- Várias impressoras
- Comentários (ex: c/ gelo, bem passado)
- Monitor de cozinha
* Tempo de preparação/cores
- Sinalizador sonoro de pedidos

Transferências
- Total ou Parcial entre mesas
- de Cartão para mesa

Sensores de Temperatura
- Intervalos de amostragens
- Listagens de temperaturas
- Equipamentos de refrigeração
- Ambientes

Video Vigilância
- Gravação por documento, data e hora
- Visualização em tempo real
- Visualização de vendas
- Visualização de abertura de gavetas*
* quando não é justificada
** Integração com cameras IP (NetVigi)
*** Integração com software Digifort

Ementas
- Criação de Ementas
- Simples ou por Níveis
- Preço Dose e 1/2 Dose
- Envio por Email ou SMS

Empregados
- Permissões por empregado
- Vendas por empregado
- Listagens de vendas

Cantinas
- Reserva de refeições
- Mapas de reservas
- Monitor de reserva



Discotecas
&

Bares

Cartões
- Magnéticos e/ou Código Barras
- Pré-Pagos, Pós-Pagos e Staff
- Cartão Staff converte em Cons. Interno

Happy Hours
- Sobre produtos
- Intervalos de tempo
* Horas e Dias de Semana

Promoções
- Por família e/ou produtos
- Para séries de cartões
- Bónus de bebidas*
*oferta de x por cada y

Front Office (FO)
- Caixa Disco
- Ponto de venda Disco
- Checkout (Porteiro)

Dispensadores
- Controle de dose
- Parametrização de dose
- Mapa de vendas

Séries
- Séries de cartões
- Consumo Mínimo e Máximo
- Tipo de cartão:
Pré e Pós pago, Staff e de Mesa

Consumo Mínimo
- Valor e iva do consumo
- Exclusão de produtos

Checkout
- Activação de cartões
- Informação de saldo
- Apresentação de foto de cliente*
* quando associada ao cartão

Bengaleiro
- Associa ao cartão
- Valor para conta do cartão

FO Venda
- Venda rápida
- Funciona com certificadoras

FO Caixa
- Conta com vários cartões
- Cálculo de consumo mínimo
- Oferta de consumo (assinar cartão)
- Oferta de consumo mínimo
- Gestão de bengaleiro
- Junta cartões com mesas (totais)
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BASIC
LITE
PRO

Versões
basic - lite - pro
Actualmente dispõem de três versões do software ZSRest, às quais se atribui a 
designação Basic, Lite e Pro.

Estas versões divergem em opções e configurações, sendo que deverá verificar 
qual a versão que melhor se adequa as suas necessidades.

Caso tenha questões adicionais, disponha em contactar o parceiro autorizado 
ZoneSoft.

Realização de Backups Automáticos com recuperação Automática

Nº de Postos Licenciados na mesma Loja (Espaço) 

Nº de Lojas Online (mesmo com nomes e contribuintes diferentes)

Talões de Venda, Vendas a Dinheiro, Facturas / Recibos e Consulta de Mesa

Guias Remessa, Guias Transporte, Adiantamentos e Notas de Crédito

Encomendas, Documentos de Quebra e Requisições de Loja

Abertura/Fecho de Dia com Controlo de Sessões

Compras a Fornecedores e Gestão de Conta Corrente de Fornecedores

Gestão de Stocks e Inventários

Multi Armazém. com Guias de Transferência

Produtos Simples

Produtos Compostos

Criação de Menus

Elaboração de Fichas Técnicas

Ordens de Produção

Análise de Custos e Quantidades (Fichas Técnicas e Ordens de Produção)

Zonas Disponíveis (Ex. Sala, Esplanada, etc)

Possibilidade de Desenhar Sala (Zona)

Mesas Fixas

Sistema Avançado de Divisão de Conta 

Monitores de Publicidade

Cartões de Cliente (Fidelização)

Suporte para Balanças de Pesagem

Desdobramento de Conta

Encomendas e Processamento de Encomendas

B L P



BASIC
LITE
PRO
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Fecho Cego (Sessão e Dia)

Fecho de Sessão/Caixa por Email e Sms

Mensagens Entre Postos

Controlo de Ponto

Pedidos por Comandos X64 / Pda´s

Centros de Produção 

Pedidos para Centros de Produção (Cozinha) - IMPRESSORA

Pedidos para Centros de Produção (Cozinha) - MONITOR

Happy Hour

Lançamento Automático de Couvert em Mesa

Reserva de Mesas

Suporte para Sinalizador Sonoro

Transferência de Consumos entre Mesas

Cartões Pré-Pagos

Séries de Cartões (Bares e Discotecas)

Produtos para Consumo Mínimo

Consumos Internos

Ecrã de Saída e Veri�cação de Consumo (ZSCheckOut)

Bengaleiro

Fronto�ce Especí�co para Bares e Discotecas (Vendas)

Fronto�ce Especí�co para Pagamentos (Bares e Discotecas)

Criação e Parametrização de Promoções em Cartões e Mesas

Módulo Video Vigilância

Módulo Dispensadores de Bebidas

Criação de Ementas e Envio por Email e Sms

Permissões Empregados / Operadores

Mapas de Análise

Módulo Sensores de Temperatura

Gestão de Cantinas



Parceiro de Negócio:

Outros Produtos

Vantagens:

a garantia que os seus dados estão salvaguardados

Casa/Férias
DataCenter

Lisboa Porto

internet

Funchal

internet

ZSRest - Cloud

Exemplo de Funcionamento

centralização de dados
administração a partir de casa
cópias de segurança diárias
recuperação de lojas e postos *

Requisitos:
ligação à internet
equipamentos com MS Windows**

* a velocidade de recuperação dependerá do acesso à internet
** versões superiores ou iguais ao MS Windows XP

www.zsrest.com

 


