
ALLT-I-ETT-TERMINAL

Spara steg i restaurangen och ge era gäster en 
snabbare service! Använd vår trådlösa Allt-i-ett-
terminal för både beställning och betalning i en 
och samma enhet, med automatiska bongar till 
kök och bar. Terminalen har en stor touchskärm 
och kan användas med wifi eller simkort.



Terminalen är flexibel och kan användas i tre lägen 
som passar för olika situationer i restaurangen.

BORDSLÄGE
Ett sömlöst system som minskar risken för fel och 
sparar tid för er personal. Beställningar tas direkt 
vid bordet, sätts upp på rätt bord, och en bong 
skrivs ut i kök och bar.

Fyll i val av stekgrad eller skriv ett meddelande
till köket. Vid beställning av både förrätt och
varmrätt meddelar servisen köket om när det
är dags att skicka fram nästa rätt.

Ta fram bordskarta, flytta eller slå ihop bord under 
pågående servering och dela nota eller artiklar 
med en enkel knapptryckning!

Använd hölster till varje terminal så att
servispersonalen enkelt kan bära med sig en,
och alltid ha den lättillgänglig.

Vi hjälper er att jobba smartare!

KASSALÄGE
Slå in belopp och ta betalt direkt i terminalen. 
Gästen kan betala med kort, kontant eller swish 
och få ett godkänt kvitto direkt i handen.
Försäljningen redovisas i kassans rapporter
tillsammans med dricks uppdelat per servitör.
Passar utmärkt i exempelvis en utebar där
terminalen helt kan ersätta en kassaplats!
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PUSHLÄGE
Ha en eller två terminaler på bardisken och
pusha ut notan från kassan till den terminal som 
är närmast gästen. Kvittot skrivs ut direkt i
terminalen. Både ni och gästen får en smidigare 
upplevelse med mindre trängsel!

ALLT-I-ETT-TERMINAL

PROCENTDRICKS
Servisens bästa vän stavas procentdricks!
Förenkla för gästerna och låt dem välja om de vill 
ge 5, 10, eller 15% i dricks. De kan självklart även 
välja på att ge valfritt belopp eller ingen dricks 
alls. De som vill ge upplever att går det snabbare,
smidigare och är mer lättförståeligt än att skriva 
in totalbelopp. Välj om ni vill ha procentdricks eller 
vanligt totalbelopp.


