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Zestaw MINI
Prowadzisz ma∏à gastronomi´? Nie potrzebujesz rozbudowanych funkcji zarzàdzania lokalem? Szybka sprzeda˝ i ∏atwa
obs∏uga sà Twoimi priorytetami?

Zestaw MAXI
Du˝a restauracja, wielu kelnerów, skomplikowane receptury
i wielki magazyn. Opis pasuje do Twojej dzia∏alnoÊci? Szukasz
rozwiàzania, które pozwoli zapanowaç nad tym wszystkim i usprawniç prac´ zarówno Tobie jak i Twoim pracownikom?

Skorzystaj z oferty zestawu MINI. Z myÊlà o Twoich potrzebach
przygotowaliÊmy zestaw sk∏adajàcy si´ z urzàdzenia z ekranem
dotykowym POS, Systemu operacyjnego Microsoft oraz 1-stanowiskowej wersji programu SOGA. Kompletne rozwiàzanie
sprzeda˝owe w bardzo atrakcyjnej cenie – 3.990 z∏ netto.

Skorzystaj z oferty zestawu MAXI. Rozbudowana wersja oprogramowania SOGA z modu∏em magazynowym oraz dowolnie
wybranym modu∏em dodatkowym zainstalowana na wysokiej
klasy urzàdzeniu POS Insignia Q-1580 z system operacyjnym
Microsoft Windows. Cena zestawu to 4.990 z∏ netto.
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Autoryzowany przedstawiciel
Informacje, aktualne ceny i promocje,
bezp∏atne wersje demonstracyjne:

Novitus – Centrum Technologii Sprzeda˝y

ul. Nawojowska 118 • 33-300 Nowy Sàcz

DELIO E
drukarka
fiskalna

tel. +48 18 444 07 20 • faks +48 18 444 07 90

801 13 00 23

info@novitus.pl

SOGA 04/2014. Ulotka ma charakter informacyjny
i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego
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SOGA stanowi niezwykle przydatne narz´dzie wspierajàce funkcjonowanie ka˝dej restauracji,
baru, kawiarni, itp. To idealne rozwiàzanie sprawdzajàce si´ wsz´dzie tam gdzie szybka i sprawna
obs∏uga klienta jest najwy˝szym priorytetem. IntuicyjnoÊç obs∏ugi w po∏àczeniu z nowoczesnym
interfejsem zapewniajà najwy˝szà ergonomi´ i wygod´ pracy. System zosta∏ zbudowany w taki
sposób, aby maksymalnie u∏atwiç prac´ na ekranie dotykowym i dlatego zosta∏ wyposa˝ony
w odpowiednio du˝e przyciski zapewniajàce wygod´ i przyspieszenie obs∏ugi klienta. Przejrzysty
i bardzo czytelny uk∏ad programu umo˝liwia niezwykle szybkie opanowanie go przez pracowników –
tak˝e tych mniej obytych z komputerem. Elastyczna konstrukcja programu zapewnia zarzàdzajàcemu systemem dowolnoÊç sposobu konfiguracji, odzwierciedlajàc rzeczywisty uk∏ad stolików
czy budow´ wygodnego menu. SOGA jako system modu∏owy daje mo˝liwoÊç wyboru i swobodnej
konfiguracji. Nie musisz ju˝ kupowaç ogromu funkcji nieprzydatnych w Twoim lokalu. Zap∏aç
wy∏àcznie za to czego rzeczywiÊcie potrzebujesz.

Promocyjne zestawy oprogramowania i urzàdzeƒ

System
operacyjny
Microsoft

c

Profesjonalny system obs∏ugi punktów gastronomicznych

Dope∏nieniem obydwu zestawów b´dà doskona∏e urzàdzenia fiskalne marki NOVITUS. Znane od wielu lat ze swojej niezawodnoÊci, nowatorskich
rozwiàzaƒ i niebanalnego design’u. Niewielka i szybka Bono E dla zestawu MINI oraz presti˝owa Delio E dla zestawu MAXI sprawià, i˝ praca stanie
si´ prawdziwà przyjemnoÊcià.

POS
Q-1580

e

Modu∏ podstawowy
Stanowi punkt wyjÊcia do budowy „skrojonego na miar´” systemu tworzonego poprzez dodawanie
modu∏ów odpowiedzialnych za poszczególne funkcjonalnoÊci. Dzia∏anie modu∏u podstawowego
ukierunkowane jest g∏ównie na podstawowe funkcjonalnoÊci zwiàzane ze sprzeda˝à. Nie sposób
wymieniç tu wszystkich ale wÊród najwa˝niejszych mo˝na wspomnieç: graficzne odwzorowanie u∏o˝enia
stolików na sali, obs∏uga wielu rachunków jednoczeÊnie z mo˝liwoÊcià ich dzielenia i ∏àczenia oraz
przekazywania pomi´dzy kelnerami, sprzeda˝ pizzy i zestawów, obs∏uga ró˝nych form p∏atnoÊci, rabatów oraz Happy Hours, obs∏uga kart rabatowych, lojalnoÊciowych i pre-paid, wystawianie faktur i korekt (równie˝ w EUR), tworzenie raportów sprzeda˝y, obs∏uga urzàdzeƒ fiskalnych. Warto równie˝
zwróciç uwag´ na funkcj´ obs∏ugi sprzeda˝y z dowozem do klienta, tzw. deliwerka, która zawarta jest
ju˝ w cenie programu bez koniecznoÊci dodatkowych op∏at.

Modu∏ magazynowy
Pierwszy z szerokiej gamy modu∏ów dodatkowych uzupe∏niajàcych dzia∏anie ca∏ego systemu.
Rozszerza on modu∏ podstawowy o szereg
funkcjonalnoÊci zwiàzanych z obs∏gà zaplecza
restauracyjnego. Dzi´ki niemu otrzymujemy
mo˝liwoÊç szczegó∏owego rozliczania stanów
magazynowych oraz wartoÊci magazynu. Ponadto w ∏atwy i intuicyjny sposób przygotujemy
receptury dla potraw przygotowywanych na
kuchni oraz obs∏u˝ymy produkcj´ np. wyrobów
garma˝eryjnych. Bardzo przydatnà funkcjà zawartà w module magazynowym jest mo˝liwoÊç
przygotowania kalkulacji imprez (np. wesela, komunie, urodziny, etc.). Dzi´ki jej wykorzystaniu
mo˝emy w profesjonalny sposób przygotowaç
i przedstawiç Klientowi rozmaite warianty kosztowe planowanej imprezy. Co wa˝ne – szczególnie dla wi´kszych lokali – bez wzgl´du na iloÊç
zamawianych stanowisk magazynowych op∏ata
jest tylko za jedno!

Modu∏ raportów w∏asnych
Dokonujàc zakupu oprogramowania SOGA otrzymujà Paƒstwo równie˝ zestaw kilku podstawowych raportów u∏atwiajàcych prac´ lokalu. Sà to m.in.: ogólny
raport sprzeda˝y, aktualnego stanu kasy, rabatów udzielonych przez poszczególnych kelnerów i kilkanaÊcie innych. Raporty te przygotowane sà wed∏ug z góry
zdefiniowanych szablonów. Omawiany modu∏ oferuje natomiast mo˝liwoÊç rozszerzenia tej funkcjonalnoÊci o mo˝liwoÊç przygotowania raportów w∏asnych
wed∏ug indywidualnych potrzeb. Istnieje mo˝liwoÊç zdefiniowania zarówno zakresu danych jak i formy ich prezentacji.

System lojalnoÊciowy
Dobry klient to… sta∏y klient. Ta stara prawda jest nadal jak˝e aktualna. Wg opinii
ekspertów koszt pozyskania nowego klienta kilkukrotnie przewy˝sza koszt „utrzymania”
ju˝ zdobytego. Doceniasz lojalnych klientów? Pozwól by i oni poczuli si´ docenieni. Pomocà w realizacji tego zadania b´dzie w∏asny program lojalnoÊciowy, o który b´dzie
aktywny po uzupe∏nieniu licencji g∏ównej to ten w∏aÊnie modu∏. Nast´pnie wystarczy
ju˝ tylko okreÊliç zasady programu i poinformowaç o nim klientów. Gotowe!

Wakacyjne stanowisko sprzeda˝y
Jest to propozycja dla lokali o du˝ym, sezonowym nasileniu sprzeda˝y. Oferta kierowana g∏ównie
do punktów zlokalizowanych w miejscowoÊciach wakacyjnego wypoczynku, gdzie konieczne jest
okresowe zwi´kszenie stanowisk obs∏ugi.

Obs∏uga bonownika
Cieszàca si´ coraz wi´kszà popularnoÊcià forma sprzeda˝y kelnerskiej przy wykorzystaniu tzw.
przenoÊnych bonowników zosta∏a równie˝ uwzgl´dniona w naszym programie. Umo˝liwia komunikacj´ pomi´dzy urzàdzeniem mobinym a jednostka centralnà w celu przes∏ania
zamówienia bez koniecznoÊci powrotu kelnera z innej sali czy ogródka letniego. Dost´pne sà dwie
wersje oprogramowania: dla urzàdzeƒ wykorzystujàcych Windows Mobile oraz system Android.

Dodatkowe stanowisko sprzeda˝y
Zakup modu∏u umo˝liwia zwi´kszenie liczby stanowisk sprzeda˝y wykorzystywanych w tym samym czasie.
Rozwiàzanie wykorzystywane g∏ównie w lokalach o du˝ej powierzchni oraz du˝ym nasileniu sprzeda˝y.

Wersja XS
Prowadzisz niewielkich rozmiarów punkt gastronomiczny? Nie potrzebujesz rozbudowanych funkcji
zarzàdzania lokalem? Szukasz przyjaznego rozwiàzania z niewygórowana cen´? Je˝eli tak to w∏aÊnie
wersja XS b´dzie dla Ciebie odpowiednim rozwiàzaniem. SOGA XS zosta∏a stworzona z myÊlà o punktach
sprzeda˝y, gdzie najbardziej istotnymi czynnikami sà szybkoÊç i intuicyjnoÊç sprzeda˝y po∏àczona z ∏atwoÊcià obs∏ugi nawet dla nowego personelu. Dzi´ki maksymalnemu uproszczeniu systemu do
niezb´dnych, w ka˝dym punkcie gastronomicznym funkcji, zredukowaniu ulega równie˝ cena w odniesieniu do standardowej wersji oprogramowania. Je˝eli w miar´ rozwoju Twojej firmy pojawi si´ koniecznoÊç
wprowadzenia dodatkowych funkcjonalnoÊci istniej mo˝liwoÊç p∏ynnego przejÊcia na wersj´ standardowa systemu SOGA. G∏ówne ró˝nice pomi´dzy wersjami skupiajà si´ na: ograniczeniu liczby sal do jednej,
liczby stolików do 10 oraz brak takich funkcjonalnoÊci jak obs∏uga magazynu, bonowników i wag. Nie
b´dzie mo˝na równie˝ korzystaç z pracy w sieci, podglàdu kierownika, eksportów do programów
ksi´gowych, zestawieƒ w∏asnych oraz zestawów sk∏adanych.

Wspó∏praca z systemem hotelowym
Oprogramowanie wspomagajàce prac´ gastronomii bardzo cz´sto jest jednym z
elementów wi´kszego systemu obs∏ugujàcego obiekt hotelowy. Dla zwi´kszenia
komfortu obs∏ugi goÊci warto pomyÊleç o mo˝liwoÊci bezgotówkowego korzystania
z hotelowego baru czy restauracji. Rachunki klientów zwiàzane z gastronomià b´dà
przenoszone do ogólnego rachunku hotelowego i rozliczane w chwili regulowania
p∏atnoÊci za ca∏oÊç pobytu.

Eksport do programu ksi´gowego
Modu∏ zdecydowanie u∏atwiajàcy prac´ ksi´gowoÊci. Dzi´ki jego wykorzystaniu uzyskujemy mo˝liwoÊç przes∏ania m.in. dokumentów magazynowych, zakupowych,
sprzeda˝owych oraz kasowych do najpopularniejszych na rynku systemów finansowo-ksi´gowych. Aktualnie obs∏ugiwane systemy to: Insert, WA-Pro (WF-FaKir,
WF-KaPeR), Comarch ERP Optima, Comarch ERP Klasyka, Symfonia.

