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POSitive Restaurant  
Nowy standard rozwiązań informatycznych dla gastronomii

Zastanawiałeś się kiedyś, czego oczekujesz od systemu informatycznego?
Prostoty obsługi, zaawansowanych funkcji, elastycznej konfiguracji?
Szybkości działania, czy pewności i bezpieczeństwa? Nowoczesności?
… a może wydajności? Nie możesz się zdecydować?
Nie musisz, bowiem system POSitive Restaurant posiada wszystkie 
wymienione wyżej cechy!

POSitive Restaurant
Przyszłość gastronomii w Twoim lokalu

   Rozwiązanie dla wszystkich lokali gastronomicznych

System POSitive Restaurant to oprogramowanie do zarządzania wszelkiego 
typu obiektami gastronomicznymi - restauracjami, kawiarniami, pizzeriami, 
pubami, barami czy stołówkami. POSitive Restaurant przystosowany został do 
pracy na dowolnej liczbie punktów  sprzedaży POS  w lokalu gastronomicznym. 

   Wygodna praca i zarządzanie

Program w widoczny sposób usprawnia zarządzanie na wszystkich szczeblach 
menedżerskich, gwarantując pełną kontrolę nad każdym odcinkiem pracy 
w lokalu. Na stanowiskach POS system jest obsługiwany przez wygodny i intu-
icyjny ekran dotykowy. 

   Zwiększenie sprzedaży

Z POSitive Restaurant podniesiesz komfort obsługi Twoich gości. System 
znacznie poprawi wydajność pracowników w kuchni i na sali, co przyspiesza 
czas realizacji zamówień. Szczegółowa analiza preferencji i popytu wśród go-
ści ułatwia planowanie atrakcyjnego menu. 

   Od pojedynczej lokalizacji do sieci gastronomicznej

POSitive Restaurant znakomicie sprawdza się tak w obsłudze pojedynczych 
lokali jak i w sieciach gastronomicznych po integracji z systemem centralnego 
zarządzania POSitive HMC. 

   Współpraca ze specjalistycznym sprzętem 
komputerowym 

POSitive Restaurant współpracuje z wieloma urządzeniami i systemami 
usprawniającymi działanie każdego lokalu gastronomicznego – od drukarek 

zamówień tzw. bonówek, przez system monitorów kuchennych KDS aż po bez-
przewodowe systemy przywoławcze. 

   Nieograniczone korzyści

Zastosowanie oprogramowania POSitive Restaurant, drukarek zamówień, jak 
i systemów LRS oraz KDS skraca czas obsługi gości, zwiększa średnią wartość 
rachunku, przyspiesza rotację stolików, usprawnia kontrolę i planowanie, czyli 
zwiększa zyski Twojej restauracji.
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POSitive Restaurant moduł POS - sprzedaż i obsługa klientów

Prosty i przejrzysty sposób obsługi programów POSitive Hospitality, zapewnia wygodną pracę, przyspiesza 
wykonywanie poszczególnych zadań, skraca okres szkolenia pracowników, wpływając na zmniejszenie 
kosztów wdrożenia systemu.

▌ szczegółowy widok sali: rozkład, ilość miejsc przy stolikach, ilość miejsc 
wolnych, status stolików - zajęte, zarezerwowane, w oczekiwaniu na 
rachunek, pracownicy przypisani do obsługi poszczególnych stolików;

▌ wiadomości/komunikaty dla operatorów;
▌ listy dodatków do potraw – pojedynczego lub wielokrotnego wyboru;
▌możliwość przypisania dań do różnych osób w jednym zamówieniu;
▌ustawianie kolejności serwowania potraw; 
▌powiadamianie o zbyt długim czasie obsługi stolika. 

   Szybkość
▌ przyjmowanie i modyfikacja zamówień, przenoszenie zamówienia na 

inny stolik lub stanowisko innego kelnera;
▌ przekazywanie zamówień między pracownikami, np. udostępnienie 

opcji wystawienia rabatu osobie uprawnionej;
▌ wydruk bonów w miejscach przygotowania potraw, z uwzględnieniem 

wydruku bonu z opóźnieniem;
▌ szybka korekta zamówień - wydruk bonu stornującego;
▌ pasek produktów szybkiego wyboru – moduł najczęściej 

sprzedawanych produktów, skróty klawiaturowe. 

   Wszechstronność
▌ bezpieczna identyfikacja pracownika (operatora): logowanie przez PIN, 

kartę magnetyczną lub kartę chipową;
▌ otwieranie i zamykanie rachunków, sterowanie szufladą kasową;
▌ wystawianie faktur do paragonów;
▌ obsługa dowolnych płatności: karta płatnicza, gotówka, karta stałego 

klienta, 
▌możliwość połączenia rożnych form płatności (np. część gotówką, 

część kartą), warunki specjalne: upusty, promocje, „happy hours”, 
wewnętrzna sprzedaż bezgotówkowa;

▌ obsługa kart firmowych: identyfikacyjnych, rabatowych, kredytowych, 
lojalnościowych, niepłatne rozliczenia rachunków (talony, bony, status 
VIP);

▌ obsługa kredytów dla klientów: stan, odnowienie kredytu, rozliczanie 
sald, kasa walutowa, kalkulator walut - automatyczne pobieranie 
kursów z serwera NBP.

   Komfort
▌ intuicyjna obsługa poprzez ekran (terminal) dotykowy;
▌ dodawanie notatek do zamówień: wybór z listy lub wpisanie ręcznie, 

np. stek średnio wysmażony, Martini wstrząśnięte - niemieszane;
▌ współpraca z urządzeniami fiskalnymi, czytnikami kodów kreskowych;
▌ przypisywanie skrótów poszczególnym potrawom, np. „Poz. 11” - 

składniki: frytki, kurczak, surówka z marchwi, woda mineralna;
▌ ograniczanie widoczności pracownika do swojego obszaru pracy;
▌ natychmiastowe powiadamianie o błędach lub próbach przekroczenia 

uprawnień, np. zbyt wysoki rabat, brak uprawnień;
▌ wprowadzenie i rozliczanie dań specjalnych „na życzenie”.

■ Praca z POSitive Restaurant - szybka i wygodna obsługa klientów

   Przejrzystość 
▌ podgląd na: saldo danego stolika, rachunki, dane pracowników 

obsługujących poszczególne sekcje, dokonane transakcje, przyjęte 
zamówienia, wystawione rachunki/faktury;

▌ grupy produktów, np. warzywa, napoje gazowane, alkohole;

POSitive Restaurant
Praca przy stanowiskach sprzedaży i obsługi klienta POS
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POSitive Restaurant moduł Manager - zarządzanie systemem
Wszystkie stanowiska POS wchodzące w skład systemu POSitive Restaurant są zarządzane przez moduł Manager, który 
posiada liczne funkcje administracyjne i zapewnia dokładną kontrolę oraz szybkie tworzenie raportów dotyczących prowadzonej 
działalności. Moduł odpowiada za prowadzenie gospodarki magazynowej i inwentaryzacji w lokalu gastronomicznym.

Manager POSitive Restaurant
Zarządzanie na najwyższym poziomie

   Rozbudowany nadzór, koordynacja pracy w lokalu
▌ przydzielanie dostępu dla użytkowników terminali POS i managerów: 

hasła do szybkiego logowania poprzez kartę magnetyczną, chipową 
oraz z nadrukowanym kodem kreskowym, definiowanie uprawnień 
administratorów;

▌ opcja „Kilku Managerów” – podział obowiązków i dostosowanie opcji/
funkcji programu administracyjnego, z których mają prawo korzystać;

▌ określanie widoku POS i MiniPOS oraz dostępu uprawnień dla 
operatorów np. uprawnienia rabatowe;

▌ wprowadzanie nowych użytkowników;
▌ formułowanie poszczególnych funkcji systemu dostępnych dla 

użytkowników: ograniczanie widoczności pracownika do swojego 
obszaru pracy: sekcji, stolików;

▌ wydawanie powiadomień dla operatorów POS: zarządzenia, ogłoszenia, 
wiadomość dnia, itp.;

▌ rejestracja czasu pracy (RCP) operatorów POS;
▌ raporty obecności służb sprzątających, kucharzy itp. pracowników bez 

dostępu do terminali POS;
▌ ustalanie warunków przydzielania prowizji - procentowo/ilościowo.

   Konfiguracja wyglądu ekranów terminali POS
▌ określanie i umieszczanie ikon;
▌ przypisywanie funkcji poszczególnym przyciskom, edycja, nadawanie 

nazw;
▌ definiowanie sekcji (pomieszczeń) zgodnie z układem lokalu;
▌ dzielenie obiektu na sekcje: ogródek, sala konferencyjna, itp.;
▌ definiowanie kolorów, kształtów ikon, rozmiaru, itp.;
▌ konfiguracja klawiszy - ustalanie skrótów.

   Definiowanie i podgląd widoku sali
▌ zarezerwowane stoliki;
▌ ilość miejsc wolnych, stoliki zajęte;
▌ ilość miejsc przy stoliku.

   Opcje produktów – tworzenie menu od podstaw
▌ określanie rodzajów produktów: towary, potrawy, dodatki, usługi;
▌ dzielenie produktów na grupy: dania z kurczaka, napoje gorące, zupy, 

dania wegetariańskie, itd.;
▌ definiowanie kosztów własnych;
▌ kalkulacje cen: ustalanie marż;
▌ określanie stanów minimalnych;
▌ receptury, surowce, dodatki, modyfikatory, substytuty;
▌ opakowanie produktów;
▌ określanie zasad gratisowania, np. od ilości;
▌ kody kreskowe.

■ Moduł Manager POSitive Restaurant umożliwia szczegółowe definiowanie 
oferty lokalu
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POSitive Restaurant
Nie umknie Ci żaden szczegół

   Ceny
▌ ustanawianie cen: standardowe, specjalne - dla wybranych dni 

tygodnia, w zależności od pory dnia („happy hours”), dla grupy towarów, 
ceny świąteczne itp.;

▌ ustalanie sposobów i zasad płatności: gotówka, karta płatnicza, 
przelew, rozliczenia bezgotówkowe, status VIP;

▌ określanie napiwków;
▌ opcje rabatów: dla grupy klientów, rabaty specjalne dla klienta 

indywidualnego;
▌ wystawianie/podgląd faktur;
▌ prowadzenie kasy, podgląd stanu kasy, dziennik kasowy, rejestr 

kasowy, wystawianie KP/KW;
▌ promocje: nazwa, cena, czas trwania, historia promocji;
▌ faktury wg stawki VAT lub pozycji;
▌ ustalanie informacji do umieszczenia na rachunku/fakturze: np. 

wstawienie loga firmy.

   Klienci
▌ baza klientów rozbudowywana w oparciu o wystawiane rachunki: 

transakcje, wydawane karty, przyznawane rabaty;
▌ podział na dowolne grupy klientów i dostawców;
▌ podgląd i edycja danych klientów;
▌ tworzenie i obsługa kart klienta;
▌ ustawianie uprawnień dla klientów: np. stałych klientów, członków 

klubu;
▌ możliwość dokładnego opisu klientów: preferencje, wstawianie zdjęć, 

historia zamówień;
▌ programy lojalnościowe;
▌ typy abonamentów, rabatów, progi rabatowe;
▌ przyznawanie i określanie limitów kredytowych;
▌ obsługa kart magnetycznych, chipowych, zbliżeniowych i z kodem 

kreskowym - identyfikacyjne, kredytowe, lojalnościowe, rabatowe na 
okaziciela i indywidualne, członkowskie, pre-paid;

▌ wpłaty na konta, pełna obsługa kont;
▌ tworzenie korespondencji seryjnej.

   Obsługa języków obcych
▌ łatwo definiowalne słowniki.

   Pełna kontrola dokumentów sprzedaży
▌ przegląd paragonów, wystawianie faktur do paragonów, rejestr faktur, 

korekty faktur, noty korygujące;
▌ historia zamówień: dziennie/okresowo;
▌ automatyczny wydruk dokumentów.

   Gastronomiczna gospodarka magazynowa
▌ obsługa dowolnej liczby magazynów: definiowanie zawartości, działań 

z nimi związanych, np. kompletacja/dekompletacja towaru, stan 
magazynowy;

▌ bieżąca kontrola stanu;
▌ generowanie dokumentów magazynowych;
▌ wartość magazynu wg FIFO;
▌ tworzenie grup towarowych;
▌ rejestr zakupów, historia dostaw i dokumentów oczekujących;
▌ opcje inwentaryzacji: standardowa i szybka (dla wybranych towarów);
▌ rejestr dokumentów magazynowych;
▌ szablony kodów kreskowych;
▌ raporty.

■ W POSitive Restaurant znajdziesz ponad 100 rożnych raportów i zestawień
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▌ sprzedaż pizzy zgodnie z menu lub wg własnej kompozycji klienta; 
▌ sprzedaż pizzy w podziale na dwie części z tymi samymi lub różnymi 

składnikami;
▌ wprowadzenie nieograniczonej ilości promocji związanych ze sprzedażą 

pizzy np. specjalna oferta na kolejną pizzę z taką samą lub mniejszą 
ilością składników;

▌ wygodne tworzenie receptur pizzy, ułatwiające rozliczenie zużycia 
surowców.

■ Moduł Pizza ułatwia sprzedaż pizzy i obsługę promocji stosowanych w 
pizzeriach 

Sprzedaż z dostawą do Klienta
Moduł Dostawy umożliwia pełną obsługę dostaw dań i rozliczenia dostawców. 
Możliwości: 

▌ kontrola czasu realizacji i dostawy przez stronę www;
▌ optymalizowanie ścieżki dostawy;
▌ rozliczenie dostawców;
▌ strefy dostawy – różne opłaty za dowóz;
▌ raporty kosztów transportu;
▌ raporty skuteczności akcji ulotkowych;
▌ rejestr czasu pracy dostawcy.

POSitive Restaurant - miniPOS
bezprzewodowa obsługa gości w restauracji

   Dlaczego miniPOS

Moduł miniPOS - instalowany na przenośnym kom-
puterze typu PDA , usprawnia i przyspiesza pracę 
wszędzie tam, gdzie funkcjonuje obsługa kelnerska. 
Dzięki temu urządzeniu kelner posiada zawsze przy 
sobie aktualne informacje na temat sytuacji na 
sali, rezerwacji stolików, stanie realizacji zamówień 
dla poszczególnych stolików, godzinę przyjęcia za-
mówienia itp. 

Posiadając większość opcji dostępnych dla stacjo-
narnych terminali, miniPOS pozwala zaoszczędzić czas - do minimum moż-
na zredukować konieczność podchodzenia pracowników do terminali POS, 
informacje do kuchni docierają szybciej, co w znaczny sposób skraca czas 
oczekiwania gości. MiniPOS szczególnie usprawnia pracę w rozległych loka-
lach np. posiadających ogródki - umożliwiając pracownikom przyjęcie wielu 
zamówień od klientów bezpośrednio przy stolikach, bez konieczności powrotu 
do lokalu.

   Sprawniejsza obsługa

MiniPOS stanowi udogodnienie zarówno dla pracowników lokali 
gastronomicznych, jak i dla klientów, zapewniając im wyższy komfort 
obsługi. Moduł umożliwia:

▌ przyjmowanie zamówień; 
▌ otwieranie i zamykanie rachunków, podgląd cen, ustalanie rabatów, 

dzielenie rachunków, wybór form płatności;
▌ pełny opis potrawy;
▌ wprowadzanie modyfikacji do zamówionych dań, wybór dodatków, 

wysyłanie zamówień do druku w kuchni;
▌ widok układu sali - aktualne informacje na temat rezerwacji stolików, 

stanu realizacji zamówień itp.

Moduł Pizza
Konfigurator sprzedaży dla pizzerii

Moduł Pizza jest rozbudowanym, dedykowanym dla pizzerii, rozszerzeniem 
POSitive Restaurant. Moduł umożliwia: 

Rozszerzenia POSitive Restaurant
Rozwiązania zwiększające komfort pracy z systemem  

PO
Si

ti
ve

 R
es

ta
ur

an
t



12

System POSitive CRM usprawnia procesy związane z obsługą naszych klientów. 
Wspiera właściwą organizację pracy m. in. działów marketingu i sprzedaży. 
Pomaga kontrolować kluczowe punkty działalności i zwiększać zyski z usług 
konferencyjnych i cateringowych. Doskonałe uzupełnienie programu POSitive 
Restaurant.

CRM

POSitive CRM
Zaawansowana obsługa wydarzeń i projektów gastronomicznych 

   Integracja z systemem POSitive Restaurant
▌ pobieranie cen i receptur z systemu;
▌ rozliczanie zużycia surowców;
▌ inwentaryzacje.

CRM (Customer Relationship Management, czyli Zarządzanie Relacjami z 
Klientami) - biznesowa strategia, polegająca na selekcjonowaniu i zarządza-
niu kontaktami z klientami w celu osiągnięcia przez obie strony długotermi-
nowych korzyści. 

■ POSitive CRM ułatwia planowanie wydarzeń np. imprez cateringowych

POSitive CRM pomaga w organizacji imprez, bankietów oraz konferencji 
w lokalach gastronomicznych. System zapewnia efektywne zarządzanie na 
wszystkich etapach działalności: począwszy od planowania, poprzez wycenę, 
następnie organizację i obsługę wydarzenia - na fakturowaniu kończąc. Uła-
twia kontrolę procesu ofertowego i kontaktów z klientami oraz rezerwowanie 
zasobów dla danego projektu.

   Planowanie projektów
▌ tworzenie projektów i szablonów wydarzeń;
▌ kalkulacja kosztów, wycena i przygotowanie ofert;
▌ kontrola dostępności zasobów;
▌ budowanie grupy zadaniowej w projekcie;
▌ zapewnienie i serwis sprzętu do obsługi imprez;
▌ obsługa konferencji i innych imprez, składających się z wielu 

cząstkowych zdarzeń;
▌ rezerwacja wymaganych zasobów: sale, obiekty, transport, sprzęt, 

kadra - koordynowanie pracą zespołu. 

   Skuteczne zarządzanie kontaktami z klientem
▌ kartoteka klientów i osób kontaktowych u klienta;
▌ rejestracja i śledzenie kontaktów z klientami;
▌ tworzenie korespondencji seryjnej;
▌ kalendarz wydarzeń; 
▌ grafik rezerwacji i wykorzystania zasobów;
▌ zestawienie sprzedaży imprez i produktów;
▌ obsługa członków klubu;
▌ opcja szybkiego wydruku kalkulacji i ofert;
▌ generowanie dokumentów magazynowych i faktur.
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■ POSitive Hospitality Management Center zawiera wiele niezbędnych 
raportów i zestawień

POSitive Hospitality Management 
Center. Dostęp do szczegółowych 
informacji

POSitive Hospitality Management Center (HMC) stanowi centrum zarządzania 
siecią gastronomiczną oraz wiedzy o tym jak funkcjonuje sieć. Dzięki możliwości 
łatwego tworzenia zaawansowanych zestawień kierownictwo sieci w zależności od 
szczebla ma zapewniony dostęp do niezbędnych i zawsze aktualnych raportów. 
System wykorzystuje zaawansowane technologicznie rozwiązania analityczne 
Business Intelligence.

POSitive Hospitality Management Center
Zarządzanie operacyjne i strategiczne

   Centrum zarządzania siecią 

POSitive HMC wspiera zarządzanie procesami sprzedaży, obrotu magazy-
nowego, zamówień i dystrybucji, marketingu oraz kontroli pracowników. 
Umożliwia definiowanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej 
przez sieć - cen, warunków specjalnych, promocji, optymalnego stanu towa-
rowego. Ułatwia centralną koordynację obrotu surowcami i towarami handlo-
wymi. Nadzoruje obieg dokumentów elektronicznych, począwszy od doku-
mentów zakupów i dostaw od kontrahentów, przez dokumenty magazynowe 
przesyłane wewnątrz sieci, aż po dokumenty sprzedaży. Usprawnia procesy 
planowania i zarządzania siecią. 

    Konfiguracja dopasowana do potrzeb

W skład POSitive Hospitality Management Center wchodzą moduły:

▌ Sales Chain - wspomagający zarządzanie siecią gastronomiczną;
▌ Business Intelligence - umożliwiający tworzenie przekrojowych analiz 

i raportów w oparciu o dowolne rejestrowane zdarzenia i dokumenty;
▌ Distribution - odpowiadający za centralne zarządzanie gospodarką 

magazynową i dystrybucją;
▌ Dashboard (kokpit) managera - usługa internetowa zapewniająca 

kadrze zarządzającej dostęp do kluczowych informacji i wskaźników 
funkcjonowania sieci;

▌ Firmowy portal pracowniczy - umożliwiający tworzenie społeczności i 
przekazywanie wewnętrznych informacji.

MANAGEMENT 
CENTER

POSitive Hospitality Management Center
Centralne zarządzanie siecią lokali gastronomicznych
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   Menedżerskie centrum zarządzania
▌ kontrola prawidłowej realizacji założonych planów sprzedaży całej sieci 

i poszczególnych oddziałów;
▌ zarządzanie polityką cenową sieci;

▌ dostęp do funkcji ułatwiających realizowanie założonych strategii 
cenowych i badanie skuteczności działań marketingowych;

▌ ustanawianie i centralne zarządzanie dowolną ilością akcji 
promocyjnych - programami lojalnościowymi i rabatowymi - 
obowiązującymi w sieci;

▌ nieograniczona ilość cenników - lokalnych, regionalnych, okresowych, 
sezonowych, specjalnych i promocyjnych;

▌ zarządzanie sieciami franczyzowymi - dostarczanie wszystkich 
informacji niezbędnych do rozliczania opłat franczyzowych i kontroli; 

▌ badanie efektywności pracy sprzedawców;
▌ centralna kontrola czasu pracy.

   Menedżerskie centrum informacyjne
▌ rejestry sprzedaży - dostęp do szczegółowych danych o wszystkich 

transakcjach w sieci;
▌ globalne i lokalne obroty z kontrahentami;
▌ automatyczne powiadamianie o wynikach osiąganych przez sieć 

sprzedaży;
▌ raporty sprzedaży dzienne, tygodniowe, miesięczne, roczne w formie 

wykresów i tabel;
▌ przekrojowe zestawienia według ilości i wartości sprzedaży w całym 

obrocie lub w obrocie poszczególnych oddziałów;
▌ porównanie wielkości sprzedaży do poniesionych kosztów zakupu,
▌ centralny rejestr preferencji klientów;
▌ automatyczne wysyłanie komunikatów o sytuacjach nietypowych lub 

alarmowych;
▌ ranking najlepszych punktów sprzedaży według różnorodnych 

kryteriów;
▌ ranking oddziałów - szybkie generowanie klasyfikacji najlepszych 

oddziałów według rożnych typów klientów;
▌ aktualizacja danych przychodzących i wychodzących do sklepów

z dowolną częstotliwością - w zależności od potrzeb zarządu.

   Planowanie sprzedaży
▌ tworzenie wielowariantowych planów sprzedaży - dla sieci restauracji

i poszczególnych lokali;

▌ plany w podziale na grupy i cechy potraw, towarów oraz usług; 

▌ stałe aktualizowanie planów przez rzeczywiste wyniki sprzedaży;

▌ kontrola realizacji planów.
 

■ System umożliwia szybką modyfikację układu tabel i łatwe uzyskanie 
potrzebnych raportów

   Optymalizacja cen
▌ optymalizacja poziomów cenowych zależnie od planowanego oraz 

rzeczywistego popytu, lokalizacji geograficznej, pory roku, czy zdarzeń 
wyjątkowych.

   Optymalizacja stanów magazynowych w lokalach 
▌ automatyzacja przesunięć międzymagazynowych między magazynem 

centralnym a lokalami, jak i samymi lokalami; 

▌ optymalizacja podaży i szybkie reagowanie na zmiany w popycie; 

▌ ograniczanie zbędnych zapasów i obniżenie kosztów obsługi sieci;

▌ poprawa wyniku finansowego.

POSitive Hospitality Management Center - centralny nadzór nad rozległą siecią sprzedaży

POSitive Hospitality Management Center
Zaawansowana analityka biznesowa sieci sprzedaży
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POSitive Hospitality Management Center 
- zarządzanie sprzedażą i gospodarką 
magazynową

   Globalne zarządzanie indeksem asortymentowym
▌ centralne zarządzanie indeksem;
▌ podział kartoteki towarowej na grupy towarowe;
▌ wiele jednostek miary dla każdego asortymentu;
▌ kody kreskowe przypisane do towaru.

   Centralne zarządzanie bazą kontrahentów
▌ baza kontrahentów - wspólna w całym systemie;
▌ bezpośredni podgląd obrotów z danym kontrahentem - wystawione 

dokumenty sprzedaży i zakupu, towary sprzedane i zakupione;
▌ kontrahenci krajowi, zagraniczni i unijni (z zawartymi w opisie 

szczegółowymi informacjami o danych kontrahentów);
▌ kredyt przypisany do kontrahenta;
▌ cennik przypisany do kontrahenta.

■ POSitive HMC dostarcza szczegółowych informacji   
o lokalu gastronomicznym

   Automatyzacja procesów obrotu towarowego
▌ automatyczne generowanie zamówień dla dostawców lub magazynów 

sieci;
▌ kontrola stanów magazynowych towarów;
▌ wyszukiwanie najtańszych dostawców;
▌ kontrola stanu realizacji zamówienia - SCM (ang. supply chain 

management).

Analityka Business Intelligence - OLAP
POSitive Hospitality Management Center przetwarza 
dane w oparciu o nowoczesne rozwiązanie analityczne 
OLAP (ang. On-Line Analytical Processing). Wykorzystanie 
technologii OLAP gwarantuje bardzo szybki czas odpowiedzi 
na najbardziej złożone zapytania analityczne.

   Analizy i raporty

System umożliwia szybki, wielowymiarowy wgląd w dane np. sprzedaż 
w podziale na produkty, obszar geograficzny, kanał dystrybucji, czas. 
Wielowymiarowość - będąca cechą OLAP umożliwia tworzenie własnych 
raportów. System pozwala na różne stopnie agregacji danych - na przykład: 
sprzedaż roczna, kwartalna, dzienna, sprzedaż w danym mieście, państwie. 
Wyliczanie trendów wzrostu, średniego wzrostu np. sprzedaży w określonym 
czasie, wpływu promocji na sprzedaż, są teraz możliwe – dzięki POSitive 
Hospitality Management Center. Otwarta architektura umożliwia tworzenie 
kostek OLAP pobierających dane z zewnętrznych źródeł np. serwisów 
pogodowych.

   Kluczowymi zaletami technologii OLAP są:
▌ szybkość - wielowymiarowe, przekrojowe analizy powstają w ułamku 

sekundy;
▌ wszechstronność - szeroki dostęp do wszystkich, szczegółowych 

danych zgromadzonych w hurtowni danych, możliwość bezpośredniego 
wykonywania wielowymiarowych zestawień, porównywania wielu 
okresów i pełna interaktywność wielowymiarowych kostek danych;

▌ intuicyjność - zrozumiała obsługa, niewymagająca zaawansowanej 
wiedzy analitycznej;

▌ skalowalność - możliwość zwiększenia ilości kostek danych lub 
dodawania nowych wymiarów wraz ze wzrostem potrzeb analitycznych.

POSitive Hospitality Management Center
Centrum zarządzania i wiedzy o funkcjonowaniu
sieci sprzedaży
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POSitive Hospitality Management Center
Zasoby pod kontrolą

   Centralne zarządzanie warunkami sprzedaży
▌ obsługa dowolnych form płatności;
▌ wsparcie dla różnorodnych technik udzielania rabatów i upustów;
▌ obsługa sprzedaży wielodziałowej;
▌ możliwość tworzenia cenników indywidualnych i dla grup odbiorców;
▌ fakturowanie towarów, materiałów i usług – zarówno od netto jak i od 

brutto;
▌ faktury krajowe, zagraniczne i eksportowe (w dowolnych językach);
▌ faktury wewnętrzne, zaliczkowe, proforma.

   Centralne zarządzanie magazynami
▌ globalny nadzór gospodarki magazynowej - w tym utrzymanie jednolitej, 

jakości produktów i usług;
▌ informacje o gospodarce magazynowej sieci wzbogacone

o zarządzanie recepturami;
▌ dowolna liczba magazynów i dokumentów magazynowych, możliwość 

zróżnicowania zależnie od lokalizacji i regionów, definiowane typy 
dokumentów magazynowych;

▌ kontrola odpowiedniego zużycia surowców;
▌ ewidencja majątku obrotowego w cenach zakupu, cenach sprzedaży 

lub cenach ewidencyjnych;
▌ ewidencja rozchodów magazynowych według zasady FIFO - pierwsze 

przyszło, pierwsze wyszło;
▌ dokumenty skojarzone (M-/M+) wystawiane automatycznie lub ze 

zwłoką czasową - dokument M+ oczekuje na przyjęcie w magazynie 
docelowym;

▌ wspomaganie procedur inwentaryzacji majątku obrotowego;
▌ pełne wsparcie dla elektronicznego przesyłania danych EDI (ang. 

electronic data interchange).

   Centralna obsługa zamówień
▌ ewidencja zamówień od odbiorców i dostawców;
▌ informowanie o stanie realizacji zamówienia – aktualizowane 

automatycznie w oparciu o elektroniczne dokumenty dostawcy;
▌ możliwość wprowadzania do systemu przez dostawcę terminu realizacji 

zamówienia;
▌ rezerwacja towarów do realizacji zatwierdzonych na zamówieniu;
▌ blokada zarezerwowanego towaru do bezpośredniej sprzedaży;
▌ automatyczne tworzenie dokumentów wydania z magazynu

i dokumentów sprzedaży do realizowanych zamówień.

■ Szczegółowe analizy sprzedaży ułatwiają podejmowanie

       właściwych decyzji

   Globalne raporty
▌ ilościowo-wartościowe - informacje o stanie początkowym, 

przychodach, rozchodach i stanie końcowym w wybranym okresie 
czasu;

▌ analizy handlowe, windykacja należności, obliczanie zyskowności
i rentowności działalności handlowej;

▌ dynamiczne budowanie raportów - dynamiczne kwerendy;
▌ zalegania towarów na magazynach;
▌ rejestry zakupu i sprzedaży;
▌ analizy obrotu magazynowego oraz sprzedaży w ujęciu według 

dokumentów lub towarów.

System rośnie wraz z rozwojem Twojej 
firmy. Im więcej funkcji wykorzystujesz, 
tym więcej korzyści dla Ciebie, Twoich 
pracowników - Twojego biznesu
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blue pocket jest platformą do tworzenia i zarządzania programami 
lojalnościowymi, pozwalająca na dotarcie z ofertą do użytkowników aplikacji na 
smarfonach. 

   Co zyskujesz z blue pocket? 
 
blue pocket to mobilna aplikacja, dzięki której użytkownicy mogą przecho-
wywać karty lojalnościowe i stempelkowe, kupony rabatowe oraz bilety w 
swoich smartfonach. Aplikacja pozwala również wskazać atrakcyjne promo-
cje najbliżej miejsca, w którym użytkownik przebywa ze wsoim smartfonem. 
Udostępniając program lojalnościowy bądź rabatowy w aplikacji blue pocket, 
możesz być pewny, że Twoi Klienci już nigdy nie zostawią swojej karty w domu. 
Różnorodne możliwości pobierania kart i kuponów umożliwiają dodatkową 
promocję firmy oraz pozyskanie nowych Klientów, a informacje, które otrzy-
mujesz każdorazowo po pobraniu przez użytkownika  karty są doskonałym 
materiałem analitycznym. Istnieje również możliwość zarządzania kartami w 
serwisie Facebook i polecanie kuponów oraz ofert znajomym poprzez media 
społecznościowe, e-mail i SMS.
Zamieniając plastikowe karty bądź kupony rabatowe na elektroniczne nie tyl-
ko redukujesz koszty druku i kolportażu – równocześnie kreujesz wizerunek 
proekologicznej firmy wykorzystującej innowacyjne rozwiązania.

   Korzyści jakie osiągniesz dzięki blue pocket:

▌pozyskanie nowych Klientów; 
▌większa skuteczność programów lojalnościowych;
▌większa satysfakcja klientów;
▌nowy kanał promocji produktów; 
▌możliwość precyzyjnego mierzenia skuteczności kanałów 

marketingowych;
▌redukcja kosztów druku i kolportażu plastikowych kart; 
▌mniejsze koszty promocji i reklamy;  
▌kreowanie wizerunku firmy przyjaznej środowisku.

   Korzyści dla Twoich Klientów…

▌możliwość pobrania Towojej karty lojalnościowej bezpośrednio z 
aplikacji; 

▌możliwość zeskanowania kod QR umieszczony w Twoim lokalu, który 
przesyła im błyskawicznie kartę na telefon;

▌możliwość przenoszenia plastikowej karty do aplikacji skanując jej kod 
kreskowy telefonem lub wpisując numer.

   Dodatkowo możesz:

▌przesyłać swoim klientom kupony rabatowe bezpośrednio na ich 
telefon; 

▌umożliwić pobieranie kuponów za pomocą blue kodu skanowanego z 
wybranych przez Ciebie miejsc (standów w lokalu, ulotek lub plakatów 
reklamowych, reklam prasowych);

▌umożliwić klientom pobieranie kuponów ze strony internetowej i 
portali społecznościowych, np. Facebooka oraz polecanie kuponów 
znajomym;

▌informować klientów znajdujących się w okolicy Twojego lokalu               
o dostępnych rabatach i aktualnych promocjach.

blue pocket
Nowoczesna platforma tworzenia programów lojalnościowych

blue pocket
System nowoczesnych rozwiązań 

blue pocket
Nowoczesna platforma obsługi programów lojalnościowych

   Korzyści dla Twoich Klientów... 

▌możliwość pobrania Towojej karty lojalnościowej bezpośrednio 
z aplikacji;

▌możliwość zeskanowania kod QR umieszczony w Twoim lokalu, który 
przesyła im błyskawicznie kartę na telefon; 

▌możliwość przenoszenia plastikowej karty do aplikacji skanując jej kod 
kreskowy telefonem lub wpisując numer. 

   Dodatkowo możesz: 

▌przesyłać swoim klientom kupony rabatowe bezpośrednio na ich 
telefon; 

▌umożliwić pobieranie kuponów za pomocą blue kodu skanowanego 
z wybranych przez Ciebie miejsc (standów w lokalu, ulotek lub 
plakatów reklamowych, reklam prasowych); 

▌umożliwić klientom pobieranie kuponów ze strony internetowej 
i portali społecznościowych, np. Facebooka oraz polecanie kuponów 
znajomym; 

▌informować klientów znajdujących się w okolicy Twojego lokalu 
o dostępnych rabatach i aktualnych promocjach. 

blue pocket jest platformą do tworzenia i zarządzania programami 
lojalnościowymi, pozwalająca na dotarcie z ofertą do użytkowników aplikacji 
na smarfonach. 

blue pocket 
System nowoczesnych rozwiązań

   Co zyskujesz z blue pocket? 

blue pocket to mobilna aplikacja, dzięki której użytkownicy mogą przecho-
wywać karty lojalnościowe i stempelkowe, kupony rabatowe oraz bilety 
w swoich smartfonach. Aplikacja pozwala również wskazać atrakcyjne promo-
cje najbliżej miejsca, w którym użytkownik przebywa ze swoim smartfonem. 
Udostępniając program lojalnościowy bądź rabatowy w aplikacji blue pocket, 
możesz być pewny, że Twoi Klienci już nigdy nie zostawią swojej karty w domu. 
Różnorodne możliwości pobierania kart i kuponów umożliwiają dodatkową 
promocję firmy oraz pozyskanie nowych Klientów, a informacje, które otrzy-
mujesz każdorazowo po pobraniu przez użytkownika karty są doskonałym 
materiałem analitycznym. Istnieje również możliwość zarządzania kartami 
w serwisie Facebook i polecanie kuponów oraz ofert znajomym poprzez media 
społecznościowe, e-mail i SMS. 
Zamieniając plastikowe karty bądź kupony rabatowe na elektroniczne nie tyl-
ko redukujesz koszty druku i kolportażu - równocześnie kreujesz wizerunek 
proekologicznej firmy wykorzystującej innowacyjne rozwiązania. 

   Korzyści jakie osiągniesz dzięki blue pocket: 

▌pozyskanie nowych Klientów;
▌większa skuteczność programów lojalnościowych;
▌większa satysfakcja klientów; 
▌nowy kanał promocji produktów; 
▌możliwość precyzyjnego mierzenia skuteczności kanałów 

marketingowych; 
▌redukcja kosztów druku i kolportażu plastikowych kart; 
▌mniejsze koszty promocji i reklamy; 
▌kreowanie wizerunku firmy przyjaznej środowisku. 
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blue pocket jest platformą do tworzenia i zarządzania programami 
lojalnościowymi, pozwalająca na dotarcie z ofertą do użytkowników aplikacji na 
smarfonach. 

   Co zyskujesz z blue pocket? 
 
blue pocket to mobilna aplikacja, dzięki której użytkownicy mogą przecho-
wywać karty lojalnościowe i stempelkowe, kupony rabatowe oraz bilety w 
swoich smartfonach. Aplikacja pozwala również wskazać atrakcyjne promo-
cje najbliżej miejsca, w którym użytkownik przebywa ze wsoim smartfonem. 
Udostępniając program lojalnościowy bądź rabatowy w aplikacji blue pocket, 
możesz być pewny, że Twoi Klienci już nigdy nie zostawią swojej karty w domu. 
Różnorodne możliwości pobierania kart i kuponów umożliwiają dodatkową 
promocję firmy oraz pozyskanie nowych Klientów, a informacje, które otrzy-
mujesz każdorazowo po pobraniu przez użytkownika  karty są doskonałym 
materiałem analitycznym. Istnieje również możliwość zarządzania kartami w 
serwisie Facebook i polecanie kuponów oraz ofert znajomym poprzez media 
społecznościowe, e-mail i SMS.
Zamieniając plastikowe karty bądź kupony rabatowe na elektroniczne nie tyl-
ko redukujesz koszty druku i kolportażu – równocześnie kreujesz wizerunek 
proekologicznej firmy wykorzystującej innowacyjne rozwiązania.

   Korzyści jakie osiągniesz dzięki blue pocket:

▌pozyskanie nowych Klientów; 
▌większa skuteczność programów lojalnościowych;
▌większa satysfakcja klientów;
▌nowy kanał promocji produktów; 
▌możliwość precyzyjnego mierzenia skuteczności kanałów 

marketingowych;
▌redukcja kosztów druku i kolportażu plastikowych kart; 
▌mniejsze koszty promocji i reklamy;  
▌kreowanie wizerunku firmy przyjaznej środowisku.

   Korzyści dla Twoich Klientów…

▌możliwość pobrania Towojej karty lojalnościowej bezpośrednio z 
aplikacji; 

▌możliwość zeskanowania kod QR umieszczony w Twoim lokalu, który 
przesyła im błyskawicznie kartę na telefon;

▌możliwość przenoszenia plastikowej karty do aplikacji skanując jej kod 
kreskowy telefonem lub wpisując numer.

   Dodatkowo możesz:

▌przesyłać swoim klientom kupony rabatowe bezpośrednio na ich 
telefon; 

▌umożliwić pobieranie kuponów za pomocą blue kodu skanowanego z 
wybranych przez Ciebie miejsc (standów w lokalu, ulotek lub plakatów 
reklamowych, reklam prasowych);

▌umożliwić klientom pobieranie kuponów ze strony internetowej i 
portali społecznościowych, np. Facebooka oraz polecanie kuponów 
znajomym;

▌informować klientów znajdujących się w okolicy Twojego lokalu               
o dostępnych rabatach i aktualnych promocjach.

blue pocket
Nowoczesna platforma tworzenia programów lojalnościowych

blue pocket
System nowoczesnych rozwiązań 
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ne efekty. Pozwala na dynamiczne promowanie dań i kształtowanie popytu. 
Wszystkie informacje które pojawiają się na ekranie są pobierane z oprogra-
mowania gastronomicznego POSitive Restaurant. Dzięki integracji z syste-
mem gastronomicznym informacje nie muszą być wprowadzane w dwóch 
miejscach. 

    POSitive MMS
▌ wyższe obroty - wzrost sprzedaży reklamowanych produktów;
▌ wzmocnienie wizerunku firmy - użytkownika POSitive MMS;
▌ wszechstronność systemu - możliwość funkcjonowania w dowolnych 

sieciach sprzedaży;
▌ obniżenie kosztów reklamy;
▌ zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku;
▌ szybka i dowolna modyfikacja zawartości.

Wielkoekranowe monitory i ekrany wielkoformatowe zbudowane z kilku monitorów 
stają się wszechobecne. Aby maksymalnie wykorzystać ich możliwości należy 
podłączyć je do systemu centralnego zarządzania cyfrowymi wizualizacjami 
marketingowymi. To zachęci Twoich Klientów do składania większych zamówień.

POSitive MMS i monitory wielkoekranowe
Skuteczniejsze narzędzie komunikacji z Klientem

    Bogactwo reklamy multimedialnej

POSitive MMS jest nowoczesnym narzędziem promocji. System został 
zaprojektowany w celu sprawnego i efektywnego kierowania reklamą 
w dowolnej liczbie punktów sprzedaży. Sprawuje kontrolę nad procesem wy-
świetlania reklam multimedialnych. POSitive MMS zapewnia możliwość czę-
stych aktualizacji wyświetlanych materiałów reklamowych oraz dodania do 
nich np. informacji o obniżkach cen czy innych promocjach, czyli wszystkiego, 
co mogłoby przyciągnąć uwagę odwiedzających lokal. 

   Doskonała widoczność

Przekaz reklamowy (menu, filmy promocyjne  na ekranie nośnika jest dosko-
nale widoczny, dzięki czemu może dotrzeć do większej liczby potencjalnych 
klientów. Treść oraz czas wyświetlania komunikatów definiuje użytkownik PO-
Sitive MMS.

   Przyjazny i wydajny

POSitive MMS znacznie przyśpiesza proces planowania oraz przygotowania 
kampanii marketingowych. Łatwa modyfikacja zawartości bloku reklamowe-
go umożliwia obniżenie kosztów działań promocyjnych

   Pełna kontrola

Wybór POSitive MMS umożliwia skoordynowanie zadań związanych z akcja-
mi promocyjnymi w rożnych przedziałach czasowych we wszystkich lub wy-
branych lokalach. Rozbudowany system raportów pozwala kontrolować efek-
ty sprzedaży i ilość klientów w danym okresie, w każdym punkcie sprzedaży, 
a także analizować i kontrolować budżet przeznaczony na wsparcie sprzedaży 
w danym lokalu.

    e-Menu

E-Menu jest modułem systemu POSitive MMS, który zastępuje tradycyjne 
menu umieszczane przed wejściem do lokalu oraz wzbogaca je o multimedial-

POSitive Multimedia Management System (MMS)
System centralnego zarządzania reklamą cyfrową

POSitive 
MMS
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Oprogramowanie z rodziny POSitive Hospitality jest zintegrowane
z systemami finansowo-księgowym i kadrowo-płacowym należącymi do 
pakietu oprogramowania Bastion ERP stworzonego przez LSI  Software S.A. 
Razem stanowią doskonałe i kompletne rozwiązanie dla hotelu. 

Księgowość finansowa
▌ zakładowy plan kont z kartoteką kontrahentów;
▌ księgi rachunkowe - rejestry, dzienniki, zapisy na kartach kontowych, 

transakcje;
▌ schematy księgowań, księgowanie grup dokumentów, automatyczne 

przeksięgowania, zapisy pozabilansowe, wielowalutowość, operacje 
dewizowe, różnice kursowe;

▌ wielookresowość i wielofirmowość, sprawozdania finansowe - rachunek 
zysków i strat, bilans;

▌ należności i zobowiązania, odsetki, wezwania do zapłaty i noty 
odsetkowe, potwierdzenia sald, struktura przeterminowania, plan 
płatności, listy płatnicze, przelewy;

▌ controlling: plany budżetowe, miejsca powstawania kosztów, centra 
kosztów i zysków, rozliczenie projektów, dodatkowe moduły zarządcze 
wspomagające controlling i budżetowanie, wskaźniki ekonomiczne, 
struktury kosztów i przychodów; 

▌ rejestry VAT zakupu i sprzedaży krajowej, wewnątrz wspólnotowej
i importowej, definiowalne stawki VAT, rozliczenie VAT naliczonego 
oraz należnego;

▌ prowadzenie kas przedsiębiorstwa, kwity kasowe, raporty kasowe, 
kasy walutowe, raporty bankowe, komunikacja z systemami 
bankowości elektronicznej.

System płacowy
▌ przelewy na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, rozliczanie 

urlopów i zasiłków, kartoteki: płacowa, osobowa, absencji dla ZUS, 
składek pracowniczych, FP i FGŚP;

▌ roczne rozliczenie podatkowe pracowników PIT-11 i PIT-40, PIT 8B;
▌ wydruki: list płac, przelewów na rachunki oszczędnościowo - 

rozliczeniowe i do urzędów skarbowych, formularzy podatkowych;
▌ predefiniowany system wynagrodzeń, możliwość dowolnych modyfikacji 

systemu wynagrodzeń, odwzorowanie struktury organizacyjnej 
przedsiębiorstwa; 

▌ konfigurowalne wydruki – zestawienie zbiorcze, zapotrzebowanie 
kasowe, paski, itp.

Zarządzanie kadrami
▌ szczegółowa kartoteka pracownicza, historia zatrudnienia, realizacja 

umów o pracę i aneksów;
▌ rejestracja godzin pracy: nominalnych, nadliczbowych 50%, 100% i w 

dni wolne od pracy, godzin nocnych oraz innych definiowalnych – np. 
godzin pracy w warunkach szkodliwych;

▌ rodzaje czasów pracy: stały, ruchomy i nienormowany, wydruk 
dziennych, miesięcznych i rocznych kart pracy;

▌ konfiguracja: formularzy umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń, 
aneksów, wymówień, kwestionariuszy osobowych, definiowalne 
formularze i wydruki;

▌ kontrola rozliczania urlopów dla dowolnej liczby definiowanych 
kalendarzy;

▌ obliczanie wymiaru urlopu w sposób standardowy i proporcjonalny;
▌ współpraca z programem płatnika. 

Bastion ERP. Finanse i księgowość, kadry i płace
Integracja POSitive Hospitality z Bastion ERP 

■ Bastion ERP Financials – pełna 
obsługa rachunkowa

■ Szczegółowy wgląd w dane 
pracownika dzięki Bastion ERP 
Personnel
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Wielokanałowy system zamówień 
Poszerzanie zasięgu i zwiększanie sprzedaży w lokalu 

Call center – centralna obsługa zleceń
telefonicznych
System Call Center automatyzuje i upraszcza obsługę zleceń telefonicznych. 
Możliwości:

▌ współraca z centralami cyfrowymi, automatyczne rozpoznawanie 
dzwoniącego;

▌ szybkie wyszukiwanie w przypadku braku możliwości automatycznej 
identyfikacji, wiele adresów dostaw;

▌ obsługa promocji;
▌ historia zamówień, możliwość powtórzenia poprzedniego zamówienia;
▌ określenie przewidywanego czasu dostawy;
▌ przyjmowanie zamówień bieżących i przyszłych;
▌ rozbudowane pola uwag, filtry statusów dostaw;
▌ obsługa wielu lokali przez jedno call center - automatyczne przesyłanie 

zamówień do POSitive Restaurant w lokalu.

Smartfon / iPhone - 
zamówienia przez telefon 
komórkowy

Dla użytkowników wielofunkcyjnych telefonów 
komórkowych tzw. smartfonów przygotowany zo-
stał moduł zamówień, który umożliwia przejrze-
nie oferty lokalu i dokonanie zamówienia bezpo-
średnio z programu zainstalowanego w telefonie. 
Sposób działania modułu podobny jest do ob-
sługi zamówień internetowych, ale wygodniejszy 
ponieważ dostosowany do mniejszych ekranów 
smartfonów.

■ Klient wybiera sposób złożenia zamówienia - wielokanałowy system zamowień 
obsłuży każdy z nich

Celem wdrażania nowoczesnych systemów informatycznych jest zwiększanie przewagi konkurencyjnej
i rentowności działania lokalu gastronomicznego. Wielokanałowy system zamówień jest jednym
z najlepszych przykładów takich korzyści. 

Wielokanałowy system zamówień pomaga restauracjom działać w nowoczesny sposób, docierać do nowych 
Klientów w różnych grupach wiekowych i skutecznie zwiększać sprzedaż. 

Dashboard - internetowy kokpit menedżera 
Czy Często jesteś poza firmą, ale chciałbyś mieć stały dostęp do wyników pra-
cy restauracji? Skorzystaj z funkcji Dashboard. Na specjalnej stronie interne-
towej, dostępnej po zalogowaniu, uzyskasz dostęp do wyników swojego lokalu 
takich jak sprzedaż, zużycie surowców, marża, kasa, food cost, należności 
i zobowiązania. Dane przedstawione są w postaci tabel i wykresów. 

Monitoring zintegrowany z systemem sprzedaży 
Funkcja rozszerza możliwości tradycyjnego monitoringu wideo o dane z sys-
temu sprzedaży. Na obraz rejestratora są przesyłane dwa sygnały - z kamer 
i z systemu POSitive. Sygnały łączą się w jeden obraz i tak są zapisywane. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu możesz łatwo prześledzić czy to co jest sprzeda-
wane w systemie pokrywa się z tym co otrzymują goście. Poza tym możesz 
porównać ilość otwartych rachunków w systemie z rzeczywistą ilością gości 
w lokalu w danej chwili. Nic się nie ukryje! 

Lokal 2

Lokal 3

Lokal 1

Lokal ...

Sieć lokali
gastronomicznych

Kanały zamówień

Centrale
telefoniczne

Internet

Kioski
samoobsługowe

Smartfon / iPhone

Tablet NEO
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Tablet NEO Order&Play
Innowacja o nieograniczonym potencjale 
zwiększania sprzedaży
Tablet NEO Order&Play (Zamawiaj i Baw się) jest nowoczesnym mini kompute-
rem z ekranem dotykowym – wyposażonym w oprogramowanie umożliwiające 
składanie zamówień i przywoływanie obsługi przez gości restauracji. Został 
wyposażony w funkcje multimedialne umilające czas spędzony w restauracji. 
Wspiera promocję sprzedaży i umożliwia badanie opinii gości. 

   Korzyści 
▌ nowa jakość obsługi – swobodny wybór z bardzo atrakcyjnego menu, 

dostosowany do indywidualnych potrzeb gościa;
▌ lepsza prezentacja oferty i promocji, zachęcanie do udziału  

w programach lojalnościowych – wzrost   zadowolenia i lojalności 
gości;

▌ możliwość obsługi Klientów w wielu językach;
▌ duże możliwości sprzedaży powiązanych produktów tzw. cross-selling;
▌ zwiększenie średniej wartości rachunku;
▌ skrócenie czasu obsługi – zwiększenie rotacji stolików;
▌ możliwość przywołania obsługi;
▌ elastyczność i aktualność bez drukowania – zawsze aktualne menu, 

błyskawiczne dodawanie promocji;
▌ oszczędności – ograniczenie kosztów przygotowania i wydruku menu;
▌ eliminowanie pomyłek – zamówienia są składane bezpośrednio przez 

klienta;
▌ nowe możliwości kreowania atmosfery w lokalu;
▌ własny kanał reklamowy – możliwość wyświetlania własnych reklam 

lub sprzedaży powierzchni reklamowej;
▌ zaawansowany i efektywny system badania opinii klientów;
▌ możliwość natychmiastowego reagowania na negatywną opinię klienta.

Kioski Interaktywne są nową generacją 
urządzeń pracujących
w restauracjach.
Umożliwiają Klientom 
samoobsługę. Klienci 
mogą sami wykonać 
znaczną ilość czynno-
ści, które do tej pory 
wykonywał pracownik 
restauracji. Kioski In-
teraktywne uspraw-
niają pracę i obniżają 
koszty działalności.

■ Wygląd kiosku 
interaktywnego 
może być 
dostosowany do charakteru lokalu

   Korzyści z zastosowania kiosków w gastronomii
▌ powstanie dodatkowego kanału sprzedaży;
▌ możliwość składania zamówień bezpośrednio przez klienta;
▌ zwiększenie ilości i średniej wartości zamówień;
▌ bezustanne informowanie o cenach, promocjach, kartach rabatowych 

itp.;
▌ uruchomienie długoterminowych programów lojalnościowych;
▌ bezproblemowa obsługa klientów w językach obcych;
▌ zwiększenie płynności obsługi w godzinach szczytu;
▌ ograniczenie kolejek do kas;
▌ obsługa programów lojalnościowych - wzrost satysfakcji klientów;
▌ możliwość przeprowadzania badań marketingowych – ankiety dla 

Klientów;
▌ wzrost przychodów i obniżenie kosztów funkcjonowania restauracji;
▌ obniżenie ryzyka zmian personalnych i obniżenie kosztów szkoleń 

pracowników;
▌ możliwość wprowadzenia nowego modelu biznesowego lokalu;
▌ sprzedaż innych usług - powierzchni reklamowej, kodów/kart 

rabatowych, doładowania telefonów komórkowych.

Wielokanałowy system sprzedaży
Sprzedaż samoosbługowa w lokalu gastronomicznym 

























W
ie

lo
ka

na
ło

w
y 

sy
st

em
 z

am
ów

ie
ń 



22

Gastronomiczna platforma B2B 
Korzystna współpraca między odbiorcami a dostawcami

   Integracja systemów

Platforma B2B umożliwia powiązanie produktów oferowanych przez dostaw-
ców z listą surowców zdefiniowanych w POSitive Restaurant lub automatycz-
ne tworzenie list surowców na podstawie surowców u dostawców. Zapewnia 
dostęp do:

▌ aktualnej oferty dostawców;
▌ listy nowych produktów;
▌ cenników detalicznych sprzedaży;
▌ indywidualnych cenników klientów;
▌ warunków płatności;
▌ ofert promocyjnych;
▌ warunków dostaw.

   Elektroniczna wymiana dokumentów
▌ obsługa zamówień on-line - składanie zamówień, potwierdzanie 

zamówień, realizacja zamówień, automatyczna wycena zamówień;
▌ dostawy do lokali - elektroniczna rejestracja dostaw, przyjęcie dostaw 

do magazynów odbiorców, rejestracja różnic pomiędzy ilościami 
zadeklarowanymi i przyjętymi;

▌ faktury zakupu od dostawców, a także innych dokumentów;
▌ realizacji e-płatności.

   Rozliczenia i raporty
▌ rozliczanie faktur zakupu  dostawców - powiązanie faktur zakupu

z dokumentami dostaw, rozliczanie różnic; 
▌ tworzenie raportów umożliwiających analizę zrealizowanego wolumenu 

zakupów surowców, analiza zamówień, odchyleń przy realizacji 
zamówień i innych.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2007-2013

   Korzyści dla odbiorców i dostawców

Platforma B2B otwiera nowe możliwości i eliminuje słabości tradycyjnych roz-
wiązań obecnych w branży gastronomicznej i zapewnia:

▌ szybkość dostępu do informacji (on-line) – jedno źródło informacji;
▌ kompletność ofert i ich porównywalność;
▌ wyeliminowanie kosztów komunikacji;
▌ wyeliminowanie dublowania obróbki dokumentów (raz wprowadzony 

dokument jest przetwarzany on-line i wykorzystywany do generowania 
wszystkich powiązanych zapisów);

▌ eliminowanie błędów ludzkich;
▌ nadzór nad przebiegiem procesów;
▌ efektywniejsza  gospodarka magazynowa;
▌ bezpieczeństwo wymiany informacji (szyfrowanie przesyłanych danych).

■ Platforma B2B umożliwia obniżenie kosztów obsługi transakcji i wybór 
optymalnej oferty

Platforma B2B ułatwia proces komunikacji między lokalem lub siecią gastronomiczną a dostawcami. 
Restauratorom zapewnia szybki dostęp do najlepszej oferty a dostawcom wielu potencjalnych odbiorców, 
którym mogą zaoferować korzystne warunki współpracy.

Oferty, Cenniki
Informacje

Oferty dostawców Zamówienie

Realizacja
zamówienia

Platforma
B2B
optymalizacja warunków
zakupu i dostawy według
kryteriów zamawiającego

e-Dokumenty
e-Płatności
szybka i bezpieczna
transakcja

Sieć lokali
gastronomicznych
wybór optymalnych warunków
zakupu i dostawy

Dostawcy
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   Jak działa system monitorów kuchennych KDS 

Zamówienia, po wprowadzeniu przez kelnerów do systemu POSitive Restau-
rant, są automatycznie wyświetlane na odpowiednich monitorach zainstalo-
wanych w kuchni. Gdy potrawa zostaje przygotowana, kucharz poprzez spe-
cjalną klawiaturę kończy zamówienie. Jeśli KDS jest połączony z systemem 
powiadomień na pagery, kelner otrzymuje na swój pager informację o zamó-
wieniu gotowym do odbioru. 

   Korzyści z posiadania KDS
▌ dzięki zamontowanym w kuchni monitorom kucharz ma ciągły dostęp 

do aktualnych zapotrzebowań na posiłki;
▌ komunikaty są doskonale widoczne dla kucharzy - pozwalają uniknąć 

nieporozumień i strat;
▌ idealnie sprawdza się w zatłoczonych restauracjach - dzięki szybszej 

komunikacji między kucharzem, a kelnerem przyśpieszona zostaje 
realizacja zamówień, a tym samym skrócony czas obsługi gości;

▌ pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze - nie potrzeba już karteczek 
do wypisywania zamówienia, drukowania bonów, czy „wycieczek do 
kuchni” by poinformować kucharza o zamówieniach do zrealizowania;

▌ umożliwia kontrolę czasu wykonania potrawy od momentu wysłania 
przez kelnera zamówienia, aż do zakończenia przygotowywania 
potrawy;

▌ tani w eksploatacji - brak kosztów papieru i taśm do drukarek  
i bonów. przystosowany do pracy w trudnych warunkach pomieszczeń 
kuchennych - nie posiada mechanicznych części, które mogą ulec 
zabrudzeniu, awariom czy zniszczeniu;

▌ jest zintegrowany z gastronomicznym systemem zarządzania POSitive 
Restaurant.

Produkt otrzymał
Nagrodę Ministra Gospodarki
na targach Eurogastro 2007

System monitorów kuchennych KDS
Usprawnienie procesu produkcji w lokalu gastronomicznym

System monitorów kuchennych KDS wyświetla zamówienia na ekranach zainstalowanych w kuchni
i umożliwia przesłanie powiadomienia kelnerowi o przygotowaniu dania.

Kitchen Display
System

Kelner

Zamówienie

Powiadomienie

■ Schemat POSitive KDS
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Ile czasu poświęcasz miesięcznie na inwentaryzację? Czy długo wprowadzasz 
dokumenty inwentaryzacyjne? Czy zatrudniasz dodatkowe osoby do kontroli?
Ile Cię to wszystko kosztuje? Za dużo? 

Z systemem szybkiej inwentaryzacji ICS będziesz mógł szybko i sprawnie dokonać 
inwentaryzacji oraz obniżysz koszty zarządzania w swojej restauracji.

System szybkiej inwentaryzacji ICS
Wygodna i dokładna inwentaryzacja w Twojej restauracji

   Inwentaryzacja towarów i surowców

Inwentaryzacja jest jednym z najważniejszych zdarzeń w zarządzaniu go-
spodarką magazynową. W chwili inwentaryzacji dokonywana jest ostateczna 
weryfikacja informacji pochodzących z systemu magazynowego. Idealnym roz-
wiązaniem problemów pojawiających się podczas inwentaryzacji jest zastoso-
wanie systemu szybkiej inwentaryzacji ICS.

   Jak działa system szybkiej inwentaryzacji

Do komputera PDA z zainstalowanym systemem szybkiej inwentaryzacji 
ICS operator wprowadza aktualny (z natury) stan magazynowy surowców oraz 
towarów. Ilości mogą być wprowadzane ręcznie lub pochodzić z podłączonej 
wagi. Do PDA może być podłączony czytnik kodów kreskowych zabezpieczają-
cy przed pomyłką przy identyfikacji towaru i przyspieszający pracę. Po wpro-
wadzeniu stanów magazynowych system przyłączany jest do stanowiska z PO-
Sitive Restaurant, gdzie tworzony jest automatycznie elektroniczny dokument 
spisu z natury. Inwentaryzacja odbywa się szybko i sprawnie. 

   Korzyści z posiadania ICS
▌ przyspieszenie i uproszenie procesu inwentaryzacji;
▌ zwiększenie dokładności kontroli;
▌ współpraca z wagą elektroniczną;
▌ możliwość tworzenia częściowych inwentaryzacji;
▌ zwiększenie kontroli przepływu towarów w magazynie;
▌ wyświetlanie dodatkowych informacji o towarach w trakcie kontroli;
▌ obsługa przenośnych czytników kodów kreskowych;
▌ wygodne przeliczniki ilości z uwzględnieniem wagi opakowań;
▌ możliwość szybkiej inwentaryzacji alkoholi.

PDA
z czytnikiem
kodów kreskowych

Menedżer

inwentaryzacja;
wyliczanie zużycia;
wyliczanie różnic;

porównanie ze sprzedażą;
wyliczenie kosztów.

Waga Waga

System szybkiej inwentaryzacji ICS
Wygodny system inwentaryzacyjny dla gastronomii

■ Schemat POSitive ICS
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   Zawsze aktualne oprogramowanie

Nowe wersje oprogramowania zawsze wprowadzają wiele przydatnych 
funkcji i udogodnień. Aplikacje są aktualne i dostosowane do zmian w prze-
pisach fiskalnych i prawnych. Korzystanie z usługi opieki upgrade’wej obniża 
całkowity koszt użytkowania oprogramowania i zwiększa komfort korzystania 
z systemów POSitive.

   Serwis systemu

Profesjonalna obsługa serwisowa jest elementem utrzymania stabilności 
pracy systemu informatycznego. W ramach serwisu klienci mają dostęp do 
usługi hot-line i darmowych szkoleń. Dział podzielony jest na serwis oprogra-
mowania i serwis techniczny (sprzętowy). Pomocą serwisową może służyć 
ogólnopolska sieć Partnerów LSI Software. Usługi serwisowe są dostępne 
całą dobę. 

   Opieka i nadzór - outsourcing IT

Usługi opieki i nadzoru nad systemami polegają na bieżącej obsłudze użyt-
kowników, rozwiązywaniu pojawiających się problemów i serwisie. Powierze-
nie pełnej obsługi systemów informatycznych LSI Software, umożliwia rezy-
gnację z tworzenia działu informatycznego i zatrudniania informatyków oraz 
serwisantów.    

   Wynajęcie serwera

Uruchomienie zaawansowanego systemu zarządzania wymaga serwera, 
z którego zasobów i bazy danych będą korzystać wszyscy użytkownicy. Nie 
zawsze musi się to wiązać z zakupem serwera. LSI Software oferuje komplek-
sową usługę wynajęcia serwera lub miejsca na serwerze, zainstalowanego 
w nowoczesnym Data Center. Administratorzy LSI Software dbają o bezpie-
czeństwo danych oraz ich regularną archiwizację. Dostęp do serwerów i do 
oprogramowania wspomagającego zarządzanie lokalem lub siecią gastrono-
miczną realizowany jest zdalnie poprzez Internet. Ilość możliwych konfiguracji 

i zakresu wykorzystania wynajętych serwerów jest nieograniczona, ale w więk-
szości przypadków jedno pozostaje niezmienne - dzięki wynajęciu serwera fir-
ma może w większym stopnia skupić się na swojej podstawowej działalności. 

   Microsoft i LSI Software

Microsoft jest największym producentem oprogramowania na świecie. 
Współpraca między LSI Software a firmą Microsoft odbywa się na zasa-
dach umowy partnerskiej Gold Certified Partner. W zespole LSI Software 
pracują specjaliści posiadający certyfikaty Microsoft, specjalizujący się w ob-
słudze środowisk systemowych MS Windows Server i bazodanowych MS SQL 
Server wykorzystywanych przez systemy POSitive. Specjaliści mają dostęp do 
narzędzi i zasobów jakimi dysponują pracownicy techniczni Microsoft. Otrzy-
mujemy dostęp do szkoleń i wsparcia technicznego - korzystamy z wszystkich 
najnowszych osiągnięć tego producenta. Ma to znaczący wpływ na zapew-
nienie wysokiej jakości usług świadczonych na rzecz naszych klientów. LSI  
Software posiada kompetencję Independent Software Vendor (ISV) dającą 
dodatkowe uprawnienia w dystrybucji oprogramowania Microsoft. Bazy da-
nych Microsoft SQL Server można nabyć na bardzo korzystnych warunkach 
razem z oprogramowaniem LSI Software.

   Generalny wykonawca inwestycji informatycznych

LSI Software jest generalnym wykonawcą inwestycji informatycznych. 
Gwarantujemy odpowiednie tempo,  nadzór i obniżenie kosztów koordynacji 
prac. Odpowiadamy za prawidłowe funkcjonowanie  wszystkich podsystemów 
informatycznych i teletechnicznych w lokalach i sieciach gastronomicznych. 
Prace wykonywane są „pod klucz” – zgodnie z oczekiwaniami Inwestora.

Kompleksowa oferta LSI Software obejmuje produkcję oprogramowania - 
w tym aktualizacje systemów (opiekę upgrade’ową), usługi konsultacyjne, 
usługi wdrożeniowe, profesjonalny serwis i dzierżawę serwerów.

LSI Software. Producent, integrator i generalny dostawca 
systemów informatycznych

Usługi informatyczne LSI Software
Serwis, opieka i nadzór nad systemami, dzierżawa serwerów
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Partnerzy technologiczni 
Posiflex Technology, działa od 1984 początkowo jako 
projektant i producent sprzętu komputerowego. Od 1991 
firma specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań typu 
POS. Od tego czasu stała się jednym z liderów globalnego 
rynku terminali i akcesoriów dla punktów sprzedaży.

Samsung Electronic - jedno z największych przedsię-
biorstw branży elektronicznej na świecie - część grupy 
Samsung. Specjalizuje się w zaawansowanych technolo-
giach tworząć innowacyjne i konkurencyjne urządzenia. 
Dysponuje szeroką ofertą monitorów wielkoformatowych 
oraz telewizorów. 

Posnet Polska - specjalizuje się w produkcji wysokiej ja-
kości urządzeń fiskalnych. W ofercie posiada rozwiązania 
dla punktów sprzedaży dowolnej wielkości. Posiada roz-
budowaną sieć dystrybucji i serwisu. 

Pagery.com.pl - polska witryna internetowa specjalizują-
ca się w systemach przywoławczych. Opisuje szereg moż-
liwych zastosowań pagerów LRS w firmach. 

Prestiżowe nagrody. Najnowsze technologie

Logic Controls - jest liderem rynku systemów wpiera-
jących pracę kuchni – systemu monitorów kuchennych 
Kitchen Display System. Przez ponad dwadzieścia lat ist-
nienia, firma udowodniła, że jej produkty są niezawodne, 
zaawansowane technologicznie i przynoszące korzyści. 

Fujitsu jest firmą globalną i największym europejskim do-
stawcą infrastruktur informatycznych oferującym  pełną 
gamę innowacyjnych produktów IT, obejmujących cały za-
kres potrzeb przedsiębiorstw i klientów indywidualnych. 

Microsoft - LSI Software S.A. posiada certyfikowaną 
kadrę programistów, wdrożeniowców i serwisantów po-
trafiących w pełni wykorzystać mechanizmy systemowe 
Microsoft Windows i bazodanowe Microsoft SQL. Przy-
spiesza to działanie naszych programów i zapewnia dużą 
elastyczność wymiany danych zarówno wewnątrz syste-
mu jak i z aplikacjami zewnętrznymi, tworząc tym samym 
zintegrowane wydajne środowisko pracy.

pos24.pl - największa internetowa platforma handlowa 
zajmującą się sprzedażą specjalistycznego wyposażenia 
informatycznego dla handlu detalicznego, gastronomii i 
hotelarstwa. Zakupy całą dobę!

Nagrody dla systemów LSI Software

Medale MERCURIUS GEDANENSIS
na targach Gastroexpo w 2007, 2008 r. dla systemów 
zarządzania LSI Software

Rekomendacja Polskiej Izby Hotelarstwa w 2007 r. 
dla oprogramowania POSitive Hospitality

Finalista konkursu Lider Nowoczesnych Technologii 
organizowanego przez Instytut Nowych Technologii w 
2006, 2007, 2008 r.

Wyróżnienie i prawo do używania tytułu Łódź 
Proponuje w 2005 r. za system zarządzania dla sieci 
sprzedaży POSitive Retail.

Nagrody Ministra Gospodarki i targów EuroGastro
w 2006 - 2012 r. dla systemów zarządzania LSI 
Software. Nagrody targów Horeca w 2008, 2011 i 2012 
za system zarządzania POSitive Restaurant i platformę 
blue pocket.

Nagroda Innowacja Handlu 2010 i 2012 r.

Złote Medale Międzynarodowych Targów 
Poznańskich w 2006 r. za system zarządzania dla sieci 
sprzedaży detalicznej POSitive Retail i w 2008 r. za 
POSitive Hospitality
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O LSI Software S.A. Lider rynku systemów informatycznych dla 
gastronomii i hotelarstwa

LSI Software S.A. jest producentem oprogramowania dla sektorów 
detalicznego, gastronomiczno-hotelarskiego, obiektów sportowo-
rekreacyjnych oraz własnego systemu klasy ERP - Enterprise Resource 
Planning.
Od momentu powstania w 1991 roku, LSI Software stała się liczącym i znanym dostawcą rozwiązań informatycznych 
obsługującym kilka tysięcy klientów. Od 2006 r. spółka jest notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

   Innowacyjność i kompleksowa oferta

Nazwa firmy, której pierwszy człon jest skrótem zwrotu Large Scale Innova-
tions, oznacza dążenie do uzyskania jak największego stopnia innowacyjności 
oraz doskonałości w dostarczanych rozwiązaniach informatycznych. Naszą 
innowacyjność łączymy ze zrozumieniem potrzeb klientów oraz otoczenia, 
w którym działają. LSI Software zatrudnia wysokiej klasy specjalistów, którzy 
odpowiadają za prawidłowy przebieg wszelkich realizowanych usług oraz osią-
gniecie celu, jakim jest uzyskanie przez naszych klientów przewagi konkuren-
cyjnej.

Kompleksowa oferta LSI Software obejmuje produkcję oprogramowania, 
usługi konsultacyjne, usługi wdrożeniowe, serwis a także dostawy specjali-
stycznych rozwiązań sprzętowych. Głównym atutem firmy jest rozległa wiedza 
o zasadach funkcjonowania branż detalicznej i gastronomiczno-hotelarskiej.

   Grupa LSI Software      
W skład grupy LSI Software wchodzą:

▌ LSI Software S.A. - producent oprogramowania do zarządzania 
przedsiębiorstwem Bastion ERP, systemów dla sieci sklepów POSitive 
Retail, systemów dla gastronomii i hoteli POSitive Hospitality,

▌ Softech Sp. z o.o. - producent oprogramowania dla branży 
gastronomicznej oraz hotelarskiej Gastro i Chart.

▌ LMS Online Sp. z o.o. - operator nowoczesnej platformy zarządzania do 
rezerwacji internetowych, świadcząca usługi doradcze i marketingowe.

▌ Bluepocket S.A. – spółka będąca właścicielem aplikacji blue 
pocket, służącej do przechowywania kart lojalnościowych, kuponów 
rabatowych oraz biletów wstępu.

Stałą współpracę z grupą LSI Software prowadzi ponad 100 firm partnerskich 
z Polski, Niemiec, USA i Bliskiego Wschodu. W chwili obecnej grupa LSI So-
ftware zatrudnia ponad 120 pracowników.

   Współpraca międzynarodowa

LSI Software jest wieloletnim partnerem Microsoft. Jesteśmy dystrybutorem 
firm Posiflex i Logic Controls. Owocuje to dostępem do najnowszych technolo-
gii używanych na świecie.
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Jest wiele 
dróg do celu.

Tworzymy 

najlepszą

Autoryzowany Partner:

LSI Software S.A.
ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź

infolinia: 800 811 574
Tel.: +48 42 680 80 90 do 98, Fax: +48 42 680 80 99,

mail: info@lsisoftware.pl
www.lsisoftware.pl
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Oddziały regionalne:

Gdańsk
ul. Chłopska 72/6
80-350 Gdańsk

Tel.: +48 58 719 87 86, 
+48 603 749 709

Katowice
ul. Raciborska 48 lok. 2

40-074 Katowice
Tel.: +48 609 103 921, 

+48 32 461 00 00

Olsztyn
ul. Jarzębinowa 84

11-034 Stawiguda k. Olszyna
Tel.: +48 (89) 679 94 16

Wrocław
ul. Stanisławowska 52

54-611 Wrocław
Tel.: +48 717 330 794,

+48 71 738 30 99


