
Ολοκληρωμένο σύστημα 
παραγγελιοληψίας



IMPROVE YOUR BUSINESS

ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙΠολλαπλοί 
τιμοκατάλογοι

Χαμηλό Κόστος Διαχείριση αποθήκης 
και συνταγών

Συνδεση με 
ταμειακή μηχανή 

/  ΕΑΦΔΣΣ

Πολλαπλά σημεία 
εκτύπωσης

Υποστήριξη μέσω 
Internet

Σύστημα ειδοποίησης 
σερβιτόρου



Takeaway.Διαχείριση Προσφορών – ΤakeAway Deals  .Εκτύπωση κουπονιών .Προνομιακή Τιμολόγηση .Εκτύπωση Αποδείξεων και Τιμολογίου σε Θερμικό εκτυπωτή..Σύνδεση με Pole display (οθόνη πελάτη)

EasyCall.Ασύρματη ειδοποίηση σερβιτόρου  με οπτική και ηχητική .ένδειξη στην συσκευή του χειριστή 

(π.χ  Μπουτόν κλήσης ασύρματης ειδοποίησης   , QR Code ) .Report με μέσο χρόνο ανταπόκρισης χειριστή

EMBEDDED      FUNCTIONS

Delivery.Αναγνώριση κλήσεων πελατολογίου.Αυτόματη ανάθεση παραγγελίας.Δυνατότητα καταχώρησης extra  προσωπικών , πληροφοριών 
ανά πελάτη (διεύθυνση , τηλέφωνο , σχόλια , e-mail ).Ενσωματωμένη λειτουργία Google Maps (εμφάνιση στην 
οθόνη σε πραγματικό χρόνο του χάρτη με στοιχεία διεύθυνσης 
του πελάτη .Εκτύπωση Χάρτη δρομολογίου για το Delivery Boy.Διαχείριση εισερχομένων κλήσεων από οποιοδήποτε  πάροχο 
κινητής τηλεφωνίας και αυτόματη εισαγωγή τηλέφωνου στο 
σύστημα .Αυτόματη Εισαγωγή στοιχείων καλούντος από το 11888 ( 
υπηρεσία τηλεφωνικού καταλόγου)

DineIn.Ασύρματη Παραγγελειοληψία.Διαχείριση σερβιτόρων &  τραπεζιών / Κρατήσεις τραπεζιών.Δυνατότητα Προσαρμογής και χρήσης διαφορετικών καταλόγων ( π.χ Hap-
py Hour , Εργαζομένων ).Εξόφληση με όλους τους Τρόπους Πληρωμής .Απεικόνιση Ενεργού πλάνου Τραπεζιών επιχείρησης.Επιλογή κατά την παραγγελία Έκπτωσης , Κεράσματος και Αυτοπαράδοσης 
με σχόλια και καταγραφής αυτών..Μπλοκάρισμα ειδών σε πραγματικό χρόνο προς πώληση που δεν έχουν 
απόθεμα..Σενάρια Λειτουργίας Επιχείρησης.Διαχείριση παραγγελιών (μερική / ολική μεταφορά τραπεζιού, μερική / 
ολική έκδοση λογαριασμού ή απόδειξης).Σειρά σερβιρίσματος ειδών (πρώτα, δεύτερα κλπ)

EasyWorkTime.Έλεγχος ωραρίου εργασίας υπαλλήλων Check In / Check Out.Υπολογισμός κόστους μισθοδοσίας ανά τμήμα & υπάλληλο.Έκδοση αναλυτικών αναφορών.Έλεγχος με λήψη φωτογραφίας κατά την εισαγωγή PIN    εργαζομένου..Εξαγωγή Ωραρίου λειτουργίας σε Excel & Pdf.Αυτόματη αποστολή Ωραρίου Λειτουργίας σε Email account.

EasyCharts.Έλεγχος  εσόδων και παραγγελιών σε πραγματικό χρόνο .Αναλυτικά στατιστικά & Αναφορές  ( πωλήσεων , κερασμάτων , 
εκπτώσεων & Ιδιοκαταναλόσεων ).Δυνατότητα δημιουργίας PDF , EXCEL εγγράφων.Έλεγχος υπολοίπου αποθεμάτων .

EasyMessenger.Ενδοεπικοινωνία μεταξύ των θέσεων εργασίας ( PDA , KDS , POS , Tablet 
& εκτυπωτών )

EasyLoyaltyCard
Σύστημα Επιβράβευσης.Επιβράβευση πελατών με αυτόματη ποσοστιαία έκπτωση.Παρακολούθηση πόντων για κατόχους κάρτας προνομίων

EasySensors.Διαχείριση  αισθητήρων  ασυρμάτων ( καπνού και 
θερμοκρασίας )

EasyLock.Διαχείριση  και έλεγχος πρόσβασης στα W.C 
της επιχείρησης με ανάλογη εκτύπωση PIN 
πρόσβασης στο απόκομμα τις παραγγελίας 
του πελάτη.

EMBEDDED FUNCTIONS



EasyStock.Διαχείριση αποθήκης.Διαχείριση πρώτων υλών – Συνταγές – Κοστολόγηση .Διαχείριση παραστατικών αγορών.Διαχείριση υπολοίπου προς Προμηθευτές

EasyDeliveryApp.Άμεση παραγγελία μέσω Smartphone - Τablets.Ψηφιακό μενού.Παραγγελία μέσο εφαρμογής Android από οπουδήποτε.Απευθείας αποστολή παραγγελίας και ενημέρωση κόστους.Σχόλια κατά την Παραγγελία.Special Deals &  Ιστορικό Παραγγελειών.Eντοπισμός εξυπηρετούμενης γεωγραφικής  περιοχής.Πολλαπλές Διευθύνσης.Ειδοποίηση Αποστολής Παραγγελείας
EasyKDS.Εμφάνιση λίστας παραγγελιών για προετοιμασία.Ειδοποίηση σερβιτόρων για ολοκλήρωση παραγγελίας .Σύνολο ποσοτήτων παραγγελιών  / Παρακολούθηση χρόνου 

προετοιμασίας 

EasyMenu.Προβολή ψηφιακού καταλόγου ( Tablet,Smartphone).Δυνατότητα προβολής πολύγλωσσου καταλόγου.Αναλυτική περιγραφή προϊόντων ( συστατικά κ.α).Αναφορά χρόνου προετοιμασίας είδους .Παραγγελειοληψία μέσω ψηφιακού καταλόγου.Παρουσίαση φωτογραφικού – Βιντεογραφικού Υλικού

EasyConnection.Σύνδεση με όλα τα γνωστά ERP προγράμματα τις αγοράς

EasyPromotion.Μαζική αποστολή sms για άμεσες προωθητικές ενέργειες.Μαζική αποστολή e-mail για πρόσθετες επιλογές προωθητικών 
μηνυμάτων.Δυνατότητα αποστολής ενημερωτικού φυλλαδίου ( newsletters)

EasyCDS.Εμφάνιση παραγγελίας και κόστους στον πελάτη .Προώθηση inHouse προσφορών .Δυνατότητα προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων τρίτων

EXTRA MODULES

EXTRA       MODULES



www.easyorder.com.gr
info@easyorder.com.gr

To EasyOrder είναι ολοκληρωμένο σύστημα παραγγελιοληψίας 
για την διαχείριση χώρων εστίασης και όχι μόνο. Συνδυάζει την 
απλότητα χρήσης και την ταχύτητα εκτέλεσης σε ένα ευέλικτο 

περιβάλλον εργασίας κατάλληλο για όλους τους τύπους 
επιχειρήσεων. Από ξενοδοχεία, εστιατόρια και καφέ μέχρι fast 

food και delivery, το EasyOrder αποτελεί την καλύτερη επιλογή για 
αποτελεσματικό έλεγχο, ταχύτητα και αξιοπιστία σε όλα τα επίπεδα 

λειτουργίας της επιχείρησης.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
DELIVERY
CAFE BAR

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
BEACHBAR
TAKEAWAY


