CHEF CHANNEL

Håll ordning på alla beställningar och spara
papper med ett digitalt bongsystem! Ha en eller
flera touchskärmar i köket och baren och skicka
fram en rätt när den är färdig. Vid bordsbeställning
med för- och varmrätt sorteras rätterna automatiskt
och kan prickas av i köket efterhand.

CHEF CHANNEL
BONGAR
Slipp hålla reda på alla papperskvitton. Med ett
digitalt bongsystem kommer beställningen upp på
skärmen i köket när den läggs in i kassan. När den
är redo att hämtas klickar kocken fram rätten på
skärmen. Beställningen delas automatiskt upp till
kök och bar, eller i flera kök om så önskas.

BORD
Vid bordsbeställningar grupperas rätterna tydligt
tillsammans och sparas på bordet i kassan. Kocken
tajmar rätterna och ordrarna hämtas enkelt fram i
kassan vid betalning.

FLERRÄTTERS
Vid för- huvud- och efterrätt ordnas beställningarna automatiskt på skärmen. Servitrisen kallar fram
nästa rätt via kassan eller en allt-i-ett-terminal när
det är dags att börja förbereda.
UTLÄMNING
De färdiga beställningarna hittas under Utlämning.
Har en beställning blivit fel kan den enkelt klickas
tillbaka till köket igen. Finns det exempelvis en
packstation för takeaway kan det finnas en skärm
till där med denna vy.

HISTORIK
Se alla beställningar som gjorts under dagen. Om
något blivit fel eller måste göras om är det bara att
klicka fram den igen.

AKTIVA ORDRAR
Få en snabb överblick över de aktiva bongarna
genom en sammanställning av hur många av varje
artikel som ska göras.

ARTIKELRÄKNARE
Håll koll på hur många av en rätt som sålts under
dagen. Finns det ett begränsat antal av en artikel
kan detta läggas in och räknas ner automatiskt för
varje beställning. Allt kan skötas från köket utan
kommunikation med servisen.

100% DIGITALT
För en helt digital process kan Chef Channel
kombineras med Customer Channel där gästen
själv kan hämta upp sin beställning när den är
färdig. Genom TruePOS Kiosk och TrueAPP kan
gästerna själva kan göra sin beställning och
betalning. Tänk på allt papper ni sparar —
både för miljön och plånboken!

Vi hjälper er att jobba smartare!
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