
Είναι µια οικονοµική λύση που συµφέρει την επιχείρηση 
µου γιατί δεν έχει κανένα επιπλέον κόστος σε θέσεις 
εργασίας - κανένα επιπλέον κόστος ανά PDA!

Το Pegasus ERP Estiasi απευθύνεται και καλύπτει πλήρως όλες τις ανάγκες των 

χώρων εστίασης:  Εστιατόρια, Ταβέρνες, Καφετέριες, Bar, Κέντρα Διασκέδασης, 

Delivery, Fast Food, Αίθουσες Εκδηλώσεων / Συνεδρίων και συνδυασµό αυτών. 

Σε ποιούς απευθύνεται:

Μικρό κόστος Ετησίου Συµβολαίου Τεχνικής Στήριξης. 

Αυτόµατη επικοινωνία µε τα πιο δηµοφιλή ταµειακά 
συστήµατα της αγοράς.  

Συνεργάζεται µε τα περισσότερα PDA της αγοράς. 

Άµεση επικοινωνία και σύνδεση µε άλλα προγράµµατα 
της τεχνολογίας Pegasus (π.χ. Pegasus ERP Hotel).

Άµεση εκµάθηση από αρχάριους xρήστες, άµεση 
έναρξη αποδοτικής λειτουργίας. 

Άµεση εξυπηρέτηση 24 ώρες µέσω Extranet (ISO 9001).

Αυτόµατη µεταφορά δεδοµένων από άλλα προγράµµατα. 

Συνεχώς εξελισσόµενη εφαρµογή µε αυτόµατα update 
συµφώνα µε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κλάδου. 

Είναι Ελληνικό προϊόν και έχει κερδίσει την εµπιστο-
σύνη των καταναλωτών από το 1984!
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Οργανώστε πλήρως όλα τα τμήματα της επιχείρησή σας, χωρίς μεγάλο κόστος, 
. . . με άμεσα και μετρήσιμα αποτελέσματα!

Βελτιώστε την ποιότητα του προϊόντος και της υπηρεσίας που προσφέρετε
Μηδενίστε τις αποστάσεις 

Διαχειριστείτε το Προσωπικό σας και αυξήστε την αποδοτικότητά του

Αυτοματοποιήστε τις διαδικασίες σας περιορίστε τα λάθη
Μετρήστε και αξιολογήστε τα αποτελέσματα

Αυξήστε την κερδοφορία!

Σας φέρνουμε την οργάνωση στο πιάτο …!!  

Απολαύστε με Pegasus ERP Estiasi! 

Με λίγα λόγια...



Εύχρηστη οθόνη RECEPTION µε προγραµµατιζόµενα πλήκτρα σύµφωνα µε τις ανάγκες της 
επιχείρησης και δυνατότητα λειτουργίας σε οθόνη αφής (touch screen).

Γενικά Χαρακτηριστικά:

Διαχείριση των παραγγελιών των τραπεζιών σας

Ταυτόχρονη έκδοση της παραγγελίας στο αντίστοιχο τµήµα (bar - κουζίνα - ψησταριά) για γρήγορη 
και σωστή εξυπηρέτηση.

Εξυπηρέτηση των πελατών σας στο Bar και άµεση έκδοση απόδειξης χωρίς ενδιάµεσα χαρτάκια 
και παραγγελίες.

Δυνατότητα παρακολούθησης απεριόριστων παρεών ανά τραπέζι και ξεχωριστής έκδοσης απόδειξης 
ανά παρέα. Οργάνωση τραπεζιών (Σάλα, Πισίνα, Κήπος) και δυνατότητα ορισµού σερβιτόρου σε αυτά. 

Κρατήσεις Τραπεζιών και διαχείριση αυτών (δεξιώσεις, group).

Συγχώνευση τραπεζιών, αλλαγή τραπεζιού, έκδοση 
τιµολογίου. 

Καταχώρηση σηµειώσεων στις παραγγελίες (γλυκός 
σκέτος καφές), παρακολούθηση συσχετιζόµενων 
ειδών και υπολογισµός επιπλέον κόστους στα είδη 
(επιπλέον πατάτες). 

Ορισµός παραµετρικών τιµοκαταλόγων προϊόντων 
ανάλογα µε το τόπο σερβιρίσµατος (Σάλα, delivery) ή 
ανάλογα µε το πρόσωπο (π.χ. εργαζόµενοι, group κλπ.)

Πλήρης διαχείριση σερβιτόρων µε αναλυτικά στατιστικά 
& εκτυπώσεις 

Διαχείριση της αποθήκης (food and beverage), 
των αποθεµάτων και έλεγχος του κόστους

Πλήρης Εµπορικό Κύκλωµα (Πελάτες - Προµηθευτές -
Αποθήκη - Αξιόγραφα - Έσοδα / Έξοδα - Παρακολού-
θηση Υπολοίπων - Παραγγελίες κλπ.)

Εφοδιασµένο µε έτοιµα στατιστικά και εκτυπώσεις 
αλλά και δυνατότητα δηµιουργίας επιπλέον 
στατιστικών και εκτυπωτικών καταστάσεων (Statistics 
& Report Generetor)

Δυνατότητα Προσθήκης επιπλέον module 
Μισθοδοσίας Λογιστικής - MIS

Παρακολούθηση του delivery  µε δυνατότητα 
αναγνώρισης κλήσεων και άµεσης καταχώρησης 
της παραγγελίας. Αυτοµατοποιήστε τις διαδικασίες 
σας και βελτιώστε την εξυπηρέτηση σας!
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Όλες οι καθηµερινές εργασίες πραγµατοποιούνται 
εύκολα και γρήγορα µέσα από την οθόνη της 
RECEPTION (Παραγγελίες - Τραπέζια - Σερβιτόροι)

Βέλτιστη Εξυπηρέτηση των πελατών σας, οργάνωση 
των υπαλλήλων σας και αύξηση της κερδοφορίας σας! 

Διαθέτει Προγραµµατιζόµενα Πλήκτρα σύµφωνα 
µε τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης ή του κάθε 
εργαζοµένου (Δηµιουργία συντοµεύσεων F1, F2) 
ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει τη λειτουργία Οθόνης 
αφής. Μπορείτε να προσθέσετε ακόµα και 
λειτουργίες που διαθέτει ειδικά η δική σας 
επιχείρηση πχ κουµπί “DELIVERY”.

Οθόνη 
reception

Οθόνη 
reception

Οθόνη  
Παραγγελιών 

Τραπεζιού 

Οθόνη  
Παραγγελιών 

Τραπεζιού 
Οι παραγγελίες μπορούν να διαχειριστούν εύκολα 

και γρήγορα μέσα από μία μόνο οθόνη:
Παραγγελίες

Παρακολούθηση Απεριόριστου Αριθµού Τραπεζιών 

Αλλαγή Τραπεζιού/ Παρέας/ Σερβιτόρου

Έκπτωση Τραπεζιού/ Κεράσµατα/ Ειδικοί Τιµοκατάλογοι  

Επιλογή Παρέας Τραπεζιού και τιµολόγησης τµηµατικά 

Επανεκτύπωση παραγγελίας ή απόδειξης

Δυνατότητα έκδοσης τιµολογίου 

Επιλογή τρόπου είσπραξης (Πιστωτική - Μετρητά)

Εκτύπωση Στατιστικών τραπεζιού 
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Τηλ.: 210 74 89 589
Fax.: 210 77 00 839
Email: info@tesae.com
www.tesae.gr

TEΣAE ATE 
Χλόης 26 Ζωγράφου 
15772 Αθήνα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 


