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Είναι ειδικά σχεδιασµένη εφαρµογή
για να καλύψει πλήρως όλες τις επιχειρήσεις
Διανοµής Φαγητού (delivery).

«Όλη η διαδικασία Διανοµής Φαγητού από
την Αναγνώριση της κλήσης του Πελάτη, ως
τον έλεγχο του δροµολογίου διανοµής γίνεται
παιχνιδάκι.»
Γιατί όµως να επιλέξω το Pegasus ERP Delivery…?
•

Δεν έχει κανένα περιορισµό ή κόστος όσες θέσεις εργασίας κι αν χρησιµοποιείτε

•

Δυνατότητα σύνδεσης µε τα Υποκαταστήµατα της Αλυσίδας delivery και
ανταλλαγή δεδοµένων σε Real Time

•

Μικρό Κόστος Ετησίου Συµβολαίου Στήριξης

•

Πλήρη Κάλυψη της διαδικασίας διανοµής και ταυτόχρονα της εξυπηρέτησης
του πελάτη και της Εµπορικής σας διαχείρισης σε πολύ ελκυστική Τιµή!

•

Αυτόµατη επικοινωνία µε τα πιο δηµοφιλή Ταµειακά Συστήµατα της Αγοράς

•

Υποστηρίζει την Αναγνώριση Κλήσης

•

Συνεργάζεται µε όλα τα barcode scanner της αγοράς και µε τα δηµοφιλέστερα ζυγιστικά µηχανήµατα

•

Διαθέτει αυτόµατα Update ώστε να συµβαδίζει πάντα µε τις ανάγκες και την εξέλιξη του κλάδου σας, αλλά
και εύκολη διαδικασία back up.

•

Άµεση εξυπηρέτηση 24 ώρες µέσω extranet (ISO 9001)

•

Ελληνικό προϊόν που έχει κερδίσει την εµπιστοσύνη των επιχειρήσεων διανοµής φαγητών, µαζικής εστίασης

Γενικά Χαρακτηριστικά:
1. Αναγνώριση Εισερχόµενων Κλήσεων
2. Έυχρηστη Οθόνη Reception (Touch Screen) για εύκολη διαχείριση των
παραγγελιών σε όλους τους χώρους (bar, τραπέζια κλπ)
3. Διαχείριση παραγγελιών ανά κατάσταση
4. Αναλυτική καταχώρηση στοιχείων πελάτη ( Όνοµα, Επώνυµο, Διεύθυνση,
τηλέφωνα) αλλά και ιστορικό – Δηµιουργήστε πιστό καταναλωτικό κοινό
5. Πλήρης έλεγχος των δροµολογίων και των διανοµέων σας. Ο υπεύθυνος
ξέρει ανά πάσα στιγµή ποιές παραγγελίες έχουν ξεκινήσει ή έχουν παραδοθεί και από ποιον διανοµέα
6. Δυνατότητα αποστολής Μαζικών sms και email, ώστε να κρατάτε ενήµερους τους πελάτες σας. Μπορείτε
να ενηµερώνετε ακόµα και όταν η παραγγελία είναι έτοιµη!

7. Αναλυτική ενηµέρωση των τελευταίων παραγγελιών του κάθε πελάτη καθώς και του τζίρου του. Μπορείτε
έτσι να ξεχωρίζετε τους καλύτερους πελάτες σας και να τους επιβραβεύετε!
8. Δυνατότητα δηµιουργίας καρτών των Μελών σας! Οι πελάτες που είναι µέλη µπορούν να έχουν πόντους,
ειδικές εκπτώσεις κλπ
9. Διαχείριση Αποθήκης (food and beverage), των αποθεµάτων και έλεγχος κόστους
10. Ορισµός παραµετρικών Τιµοκαταλόγων ώστε να µπορείτε να τηρείτε αυτόµατα ειδική τιµολογιακή πολιτική
ανά πελάτη ανάλογα µε το τόπο σερβιρίσµατος (π.χ. delivery ή σάλα) ή µε το πρόσωπο (π.χ. εργαζόµενοι
επιχείρησης ή ιδιώτης)
11. Πλήρης Εµπορικό Κύκλωµα (Πελάτες, Προµηθευτές, Αποθήκες, Αξιόγραφα, Έσοδα - Έξοδα, Υπόλοιπα
Πελατών / Προµηθευτών, Παραγελίες)
12. Εφοδιασµένο µε έτοιµα Στατιστικά και Εκτυπώσεις αλλά και δυνατότητα δηµιουργίας επιπλέον στατιστικών
και εκτυπωτικών καταστάσεων ανάλογα µε τις δικές σας ανάγκες (Statistic & Report Generator)
13. Δυνατότητα προσθήκης επιπλέον module Μισθοδοσίας - Γενικής Λογιστικής - MIS
Αναγνώριση Κλήσης – Παραγγελία
Αναλυτική καταχώρηση κατά την
Τηλεφωνική Επαφή, Όνοµα Επώνυµο,
Τηλέφωνα κλπ.
Εύχρηστη Οθόνη Παραγγελιών, πλήρως
παραµετροποιήσιµη σύµφωνα µε τις
ανάγκες σας.
Διαχείριση Πακέτων
Εµφάνιση πακέτων ανά κατάσταση
(εκκρεµή, κλεισµένα κλπ)
Ώρα ανοίγµατος – κλεισίµατος παραγγελίας
Χρόνος Αναµονής
Γρήγορη έκδοση Απόδειξης

Κάθε πακέτο µπορείτε να το διαχειριστείτε πλήρως
να προσθέσετε είδη, να το ακυρώσετε κλπ

Με Λίγα Λόγια ....
Αν θέλετε:

Να Κάνετε την Επιχείρησή σας να ξεχωρίσει και να έρθει πρώτη στις προτιµήσεις των Καταναλωτών!
Να Βελτιώσετε τη ποιότητα και τη ταχύτητα εξυπηρέτησής σας
Να Μειώσετε το Λειτουργικό Κόστος της Επιχείρησής σας
Να Δηµιουργήσετε πιστό καταναλωτικό κοινό!
Να Αυξήσετε το κέρδος σας!

Πρέπει να προτιµήσετε το Pegasus ERP Delivery!
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
TEΣAE ATE
Χλόης 26 Ζωγράφου 15772 Αθήνα
Τηλ.: 210 74 89 589
Fax.: 210 77 00 839

Email: info@tesae.com
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