
EAT-IN

Öka merförsäljningen i restaurangen med QR-koder 
på bordet! Gästerna beställer med mobilen via er
beställningssida och betalar enkelt med kort eller 
swish. Bongen kommer in i kök och bar och all
försäljning registreras automatiskt i kassasystemet.



BORDSSERVERING
Låt era gäster beställa via mobilen istället för
att vänta in en servis. Gästen väljer från menyn,
anger eventuella allergier eller andra meddelanden 
och avslutar med att betala direkt med swish
eller kort. En bong skrivs ut på rätt skrivare eller
skärm i kök och bar.

QR-KODER
Bordsnumret kan antingen matas in manuellt
eller skannas med hjälp av en QR-kod på bordet.
Vi tar fram koderna till varje bord och hjälper
gärna till med skyltarna!

Vi hjälper er att jobba smartare!

www.kassacentralen.se | info@kassacentralen.se

Malmö: 040-30 60 10 | Stockholm: 08-650 52 56 | Göteborg: 031-18 87 55 
Gävle: 026-66 03 70 | Helsingborg: 042-26 34 56 | Kalmar: 0480-248 52
Jönköping: 031-18 87 55 | Halmstad: 042-26 34 56 | Sundsvall: 060-14 45 22

EAT-IN

SKRÄDDARSY MENYN
Välj om ni vill lägga in hela menyn eller bara dryck 
och dessert eller barmeny. Ni kanske bara vill ha 
QR-koder på uteserveringen? Bestäm själva hur 
just er service ska se ut! Vid försäljning av alkohol 
dyker en pop-up-notis upp om ålderskontroll.

ADMINISTRERA CENTRALT
Ändra artiklar och priser smidigt från TruePOS
lägg in bilder på produkterna. Lägg in rabatterade 
priser och markera om en artikel är slut.

SAMLA BONG
Vill ni att alla beställningar från ett bord ska
skrivas ut på samma bong? Lägg in en fördröjning 
på exempelvis två minuter, så väntar systemet in 
fler beställningar från samma bord.

DRICKS
Om ni vill kan era gäster få valet att ge dricks. Ni 
kan antingen ha totalbelopp, eller procentdricks
då gästen får välja att ge 5, 10 eller 15 procent
på beställningen.

ERBJUDANDEN
Ge gästerna rabatt via rabattkoder eller digitala
kuponger. Informera gästen med en pop-up-notis!

LOJALITET
Återkommande gäster kan samla poäng på sina 
köp via ett bonussystem som sedan omvandlas 
till en värdecheck. Bestäm själv hur många poäng 
som samlas per spenderat belopp, efter hur många 
poäng kupongen ska ges och kupongens värde.


