
Ε Σ Τ Ι Α Σ Η

το κομμάτι της επιχείρησής σας

που κάνει τη διαφορά!



Κερδίστε τις εντυπώσεις 
 από την πρώτη επαφή!

Η Megasoft διαθέτει μία ολοκληρωμένη λύση για 
το χώρο της εστίασης που καλύπτει όλο το φάσμα 
των καθημερινών λειτουργιών της. Café, εστια-
τόριο, γρήγορο φαγητό, ταβέρνα, bar, restaurant, 
πολυχώρος, αναψυκτήριο, ψησταριά, νυχτερινό 
κέντρο; Αλυσίδα ή αυτόνομο κατάστημα; Με μία 
αίθουσα ή πολλές; 

H εφαρμογή PRISMA Win® της Megasoft αποτελεί την ιδανική επιλογή για όλες 
τις επιχειρήσεις Εστίασης! Ολοκληρωμένο σύστημα μηχανογράφησης με κύ-
κλωμα που συνδέει αρμονικά και καλύπτει όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης 
όπως: κουζίνα, τραπέζια, κρατήσεις, ταμείο, παραγγελιοληψία, πελάτες, προμη-
θευτές, αναλώσεις, delivery, εμπορική και λογιστική διαχείριση, μισθοδοσία.

Η Megasoft κατέχει ηγετική 
θέση στην παραγωγή λογι-
σμικού και το όνομά της είναι 
συνδεδεμένο με πρωτοποριακά 
προϊόντα και υπηρεσίες πληρο-
φορικής που επίκεντρο έχουν 
την ανάπτυξη και εξέλιξη των 
επιχειρήσεων.

•	 Άμεση	έναρξη	λειτουργίας
•	 Φιλικό	και	σύγχρονο	περιβάλλον	εργασίας
•	 Ευχρηστία,	ταχύτητα	και	υψηλές	αποδόσεις
•	 Διαχείριση	απεριόριστων	εταιριών,	χρήσεων,	
	 αποθηκευτικών	χώρων	και	υποκαταστημάτων	
•	 Διασφάλιση	των	απορρήτων	δεδομένων	σας
•	 Value	for	money	προϊόν
•	 Υποστήριξη	pre	sales	και	after	sales
•	 Ισχυρό	δίκτυο	αντιπροσώπων	σε	Ελλάδα	και	Κύπρο

Γιατί PRISMA Win®



Η διανομή φαγητού γίνεται μία εύκολη και απλή υπόθεση με την 
εξειδικευμένη εφαρμογή της Megasoft. Ιδιαίτερα σε ημέρες και 
ώρες με αυξημένο φόρτο εργασίας, η εφαρμογή συμβάλλει στην 
άμεση και αποτελεσματική διεκπεραίωση βγάζοντας κυριολεκτικά 
την επιχείρησή σας «ασπροπρόσωπη»!

Κάντε	τους	πελάτες	σας	να	νιώθουν	μοναδικοί!
Με τη διαχείριση εισερχομένων κλήσεων όταν ο πελάτης καλεί στο 
κατάστημα, βλέπετε τον αριθμό, το όνομά του, ένα σύντομο ιστορι-
κό του και τι προτιμάει συνήθως να παραγγέλνει! Έτσι, μειώνεται 
θεαματικά ο χρόνος καταχώρησης της παραγγελίας, δε χάνεται κα-
μία κλήση, ενώ ο πελάτης σας απολαμβάνει μοναδικές υπηρεσίες 
εξυπηρέτησης! Καταχωρήστε περισσότερες από 100 παραγγελίες 
την ώρα ανά τερματικό! 
Μπορείτε να καταχωρήσετε πολλαπλούς τηλεφωνικούς αριθμούς 
& διευθύνσεις αποστολής ανά πελάτη και να επισημάνετε αποδέ-
κτες σε περιπτώσεις π.χ. εταιριών, νοσοκομείων κ.α.

Ετοιμάστε	τις	παραγγελίες	με	ταχύτητα!
Κάθε παραγγελία που καταχωρείτε μεταφέρεται αυτόματα στους 
εκτυπωτές κουζίνας για να αρχίσει η παρασκευή της. Ανά πάσα στιγ-
μή μπορείτε να δείτε όλες τις ανοιχτές παραγγελίες, την ώρα έκδο-
σής τους, την κατηγορία πώλησης (Αίθουσα, Delivery, Takeaway), 
τον πελάτη κ.α.
Ορίστε με πολύ απλό τρόπο, τις διαφορετικές τιμές στα είδη σας 
ανάλογα με το μέγεθός τους ή τον τρόπο πώλησής τους. π.χ. στην 
ίδια πίτσα μπορείτε να έχετε 3 διαφορετικά μεγέθη, αλλά και 2 τρό-
πους πώλησης (take away & delivery).

D E L I V E R Y

Επιλέξτε Τροποποιητές για να καταχωρήσετε τις προτιμήσεις του 
πελάτη (π.χ. Freddo cappuccino με μαύρη ζάχαρη ή ζαχαρίνη), 
καταχωρήστε παρατήρηση σε κάθε είδος (π.χ. με τριμμένο πάγο), 
καθώς και μία γενική παρατήρηση στην παραγγελία (π.χ. η είσοδος 
είναι από το πλάι).

Εκτελέστε	τις	διανομές	άψογα	και	με	ακρίβεια!
Επιλέξτε μέσω του POS ή του Barcode scanner τις παραγγελίες για 
τις οποίες θέλετε να κοπούν αποδείξεις για να ξεκινήσει ο διανομέ-
ας τις παραδόσεις. Στην περίπτωση που ο κύριος όγκος εργασιών 
στην επιχείρησή σας έρχεται από τις διανομές, για λόγους ταχύτη-
τας η επιλογή της παραγγελίας με barcode scanner σίγουρα θα σας 
εξυπηρετήσει πολύ περισσότερο. Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα 
μαζικής διανομής παραγγελιών ανάλογα με την περιοχή ή το δια-
νομέα, εκδίδοντας ταυτόχρονα για κάθε παραγγελία την αντίστοιχη 
απόδειξη, ενώ αυτόματα καταχωρείται και η ώρα αποστολής τους. 
Ενημερωθείτε με μια ματιά για το πριν από πόσα λεπτά έφυγε η πα-
ραγγελία και ποιος διανομέας έχει αναλάβει να την παραδώσει. Στο 
τέλος της βάρδιας των διανομέων μπορείτε να δείτε το ταμείο για 
τον κάθε ένα, ώστε να εισπράξετε τα χρήματα που έχει επιστρέψει 
από τους πελάτες.

Η γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε απαίτηση!



Σε ένα χώρο που σημαντικό ρόλο παίζει όχι μόνο η σωστή εξυπηρέτηση του Πελάτη, αλλά και η άμεση κάλυψη των αναγκών και των επιθυ-
μιών του, σε συνδυασμό με άριστης ποιότητας υπηρεσίες, η εφαρμογή PRISMA Win® Εστίαση δίνει τη λύση! 
Συμβάλλει στην ανάπτυξη του πελατολογίου και ταυτόχρονα στη διατήρηση του υπάρχοντος, ενώ βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα της επι-
χείρησης που θα την επιλέξει.

Παρακολουθήστε όλους τους χώρους της επιχείρησής σας και δι-
αχειριστείτε εύκολα όλες τις λειτουργίες της με ταχύτητα και ασφά-
λεια μέσω της εφαρμογής και της οθόνης αφής (POS), αλλά και 
των συσκευών χειρός ασύρματης παραγγελιοληψίας (PDA). Διαχει-
ριστείτε τα τραπέζια και τις αίθουσες με την πραγματική απεικόνιση 
των χώρων σας. Δείτε ποια τραπέζια είναι διαθέσιμα, ποια είναι 
σε κατάσταση αναμονής της παραγγελίας, ποια σε κατάσταση εί-
σπραξης, καθώς και τους χρόνους που βρίσκεται το τραπέζι σε κάθε 
κατάσταση. Επιπλέον, μπορείτε να δείτε κυριολεκτικά με μία ματιά 
ποιος είναι ο σερβιτόρος κάθε τραπεζιού, πόσα άτομα κάθονται, κα-
θώς και τι έχουν παραγγείλει. 
Αποκτήστε σαφή εικόνα για τις Αναλώσεις και τα αποθέματα στην 
αποθήκη σας θέτοντας όρια ασφαλείας και προγραμματίστε έγκαιρα 
τις παραγγελίες προς του προμηθευτές σας, ώστε να μην προκύ-
ψουν ελλείψεις που θα σας περιορίσουν το μενού.
Δημιουργήστε και παρακολουθήστε Κρατήσεις, διαχειριστείτε και 
εκδώστε τους λογαριασμούς με ευελιξία, ελέγξτε τα οικονομικά 
σας στοιχεία.

Η	εφαρμογή	εκμηδενίζει	τα	λάθη	και	προσφέρει	πλήρη	
έλεγχο	ταμείου	και	προσωπικού	για	την	αποφυγή	διαφυ-
γόντων	κερδών.

Η αμεσότητα στην εξυπηρέτηση των πελατών σας επιτυγχάνεται απόλυτα με την εφαρμογή. Η καταχώρηση της παραγγελίας γίνεται εύκολα 
από τις κατηγορίες των ειδών. Επιλέξετε Τροποποιητές για να καταχωρήσετε τις προτιμήσεις του πελάτη (π.χ. φιλέτο μοσχαριού με σως μαδέ-
ρα ή χωρίς), καταχωρήστε παρατήρηση σε κάθε είδος, όπως τρόπος ψησίματος (rare, medium, well done), καθώς και μία γενική παρατήρηση 
στην παραγγελία (π.χ. οι σαλάτες να σερβιριστούν μαζί με τα κυρίως). Ο σερβιτόρος ανά πάσα στιγμή είναι σε θέση να γνωρίζει τις διαθεσιμό-
τητες, καθώς και να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις του πελάτη σχετικά με το μενού και τα συστατικά χωρίς άσκοπες μετακινήσεις. Μόλις η 
παραγγελία ολοκληρωθεί, αποστέλλεται αυτόματα στους εκτυπωτές κουζίνας για να ξεκινήσει η παρασκευή της. 
Εκδώστε παραστατικά επιλέγοντας συγκεκριμένα είδη από την παραγγελία, για παράδειγμα εκδώστε απόδειξη όταν σερβίρετε τα πρώτα είδη 
(ψωμί, σαλάτες, αναψυκτικά, ποτά) επιλέγοντας μόνο αυτά. Σε μέρες και ώρες αιχμής όλα κυλούν ομαλά στην επιχείρησή σας, αφού η εφαρμο-
γή συμβάλλει στην αρμονική συνεργασία του συνόλου των τμημάτων! Η εφαρμογή υποστηρίζει όλους τους τρόπους πληρωμής και πώλησης 
(αίθουσα, take away, delivery κ.α.) με την επιλογή του αντίστοιχου τιμοκατάλογου.

Αποκτήστε τον απόλυτο έλεγχο!

Ανταποκριθείτε“on time”στις επιθυμίες των πελατών σας!

Ε Σ Τ Ι Α Σ Η

Η εικόνα του καταστήματός σας που χρησιμοποιεί
  τις νέες τεχνολογίες αποκτά γόητρο και κύρος!



Ποια	πιάτα	κινούνται	περισσότερο;
Φροντίστε να διαθέτετε πάντα τα συστατικά
που τα αποτελούν!

Ποιες	είναι	οι	μέρες
και	ώρες	αιχμής;
Οργανώστε καλύτερα το προσωπικό σας και 
ενισχύστε τες με το απαραίτητο δυναμικό!

Ποια	τραπέζια	προτιμά
η	πλειοψηφία	των	πελατών	σας;
Διαμορφώστε αντίστοιχα το χώρο σας!

Ποιοι	είναι
οι	πιο	πιστοί	σας	πελάτες;
Επιβραβεύστε τους με μία σειρά από προσφορές 
αποκλειστικά γι’ αυτούς!

Η εφαρμογή ξεχωρίζει για το πλήθος των αναφορών και των εκτυπώσεων που προσφέρει και σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε 
αναλυτικά τις πωλήσεις, την παραγωγικότητα του προσωπικού σας, τα κόστη και τους τζίρους των προϊόντων σας, καθώς και τις κινήσεις των 
πελατών μέσα από ένα πλήρες ιστορικό. 

Η εφαρμογή χειρίζεται άψογα τον υψηλό όγκο δεδομένων της επιχείρησής σας με πλήρη ορατότητα και έλεγχο σε κάθε τομέα της. Εξασφαλί-
ζει την αυτοματοποίηση των διαδικασιών, προσφέροντας ευελιξία και ταχύτητα. Βοηθά στο να ληφθούν οι αποφάσεις τη χρονική στιγμή που 
πρέπει, σε μία βάση πλήρους ενημέρωσης, και με την πληροφορία να είναι διαθέσιμη σε πραγματικό χρόνο!

Αξιοποιήστε έξυπνα όλη την πληροφόρηση
και απογειώστε την επιχείρησή σας!



Εξυπηρετήστε άμεσα και άψογα τους πελάτες σας με την εφαρμογή ασύρματης παραγγελιοληψίας που δε θα σας “εκθέσει” ποτέ! 
Ειδικά σχεδιασμένη για ασύρματες συσκευές με λειτουργικό Windows Mobile, έχει πάντα όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ο σερβιτόρος, 
όπως το μενού, τις διαθεσιμότητες, τις κρατήσεις, ενώ συνεχίζει να δουλεύει ακούραστα και να λαμβάνει τις παραγγελίες και τις προτιμήσεις 
των πελατών σας χωρίς να επηρεάζεται από την αστάθεια του δικτύου ή τυχόν δυσλειτουργίες του. Είναι πλήρως παραμετροποιήσιμη και 
προσαρμόζεται άψογα στις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης.

Με τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης και διαβίβασης της παραγγελίας, ο πελάτης σας εξυπηρετείται χωρίς αναμονές, αφού ο σερβι-
τόρος έχει τη δυνατότητα μέσω του PDA να δει όλο το μενού, τη διαθεσιμότητα και τους τιμοκαταλόγους και να του δώσει άμεση ενημέρωση.
Αποφύγετε τα λάθη από κακογραμμένες, δυσανάγνωστες ή δυσνόητες παραγγελίες και εκτελέστε τες σωστά και με ταχύτητα. Περιορίστε τις 
άσκοπες μετακινήσεις των σερβιτόρων σας από το πόστο τους προς την κουζίνα ή προς το ταμείο, και αφιερώστε περισσότερο χρόνο στον 
πελάτη διατηρώντας, παράλληλα, το προσωπικό που πραγματικά χρειάζεστε.
Παρακολουθήστε τα τραπέζια ανά αίθουσα, διαχειριστείτε τους χώρους σας και ενημερωθείτε από τις ειδικές σημάνσεις για την κατάσταση 
στην οποία βρίσκονται τα τραπέζια (π.χ. εκκρεμεί το σερβίρισμα ή είσπραξη). Καταχωρήστε παραγγελία με ή χωρίς τραπέζι και αποστείλετέ τη 
στους εκτυπωτές κουζίνας στο αντίστοιχο πόστο ανάλογα με τα είδη.

Χρησιμοποιήστε Τροποποιητές για τα είδη σας και ορίστε επίπεδα τι-
μοκαταλόγων ανά είδος π.χ. πίτσα μικρή, μεσαία, μεγάλη. Μπορείτε 
να διατηρείτε τιμοκαταλόγους ανά πελάτη ή κατηγορία πελατών, ανά 
αίθουσα, ανά Ταμείο (πόστο) και ανά τραπέζι.
Εκδώστε και εισπράξτε το λογαριασμό (συγκεντρωτικά, μερικώς 
ανά είδος ή ανά παραγγελία). Εκτελέστε ακυρώσεις παραγγελιών, 
επιστροφές και αλλαγές ειδών ενημερώνοντας ταυτόχρονα και την 
κουζίνα.
Επανεκδόσεις παραγγελιών, ενώσεις τραπεζιών, μεταφορά παραγγε-
λιών σε άλλο τραπέζι, κεράσματα, εκτελούνται εύκολα και με ταχύτητα 
από την εφαρμογή!

Μειώστε εντυπωσιακά το χρόνο απόκρισης!

Κάντε την παραγγελιοληψία μία εύκολη υπόθεση για εσάς
και μία ευχάριστη διαδικασία για τους πελάτες σας!

M O B I L E



Αν αναζητάτε μία προσιτή λύση στην ασύρματη παραγγελιοληψία, που ταυτόχρονα δεν θα υστερεί καθόλου σε δυνατότητες, τότε μία είναι η 
επιλογή! Η εφαρμογή PRISMA Win® Mobile Standalone που δημιούργησε η Megasoft για εσάς που επιθυμείτε να εκμεταλλευτείτε όλα τα 
πλεονεκτήματα που προσφέρει η ασύρματη παραγγελιοληψία με τον πιο οικονομικό τρόπο, αφού δεν απαιτεί εγκατάσταση επιπλέον εξοπλι-
σμού και λογισμικού. Η έξυπνη αυτή εφαρμογή λειτουργεί αυτόνομα και αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη Stand Alone λύση της αγοράς! 

Διαχείριση	Αποθήκης	
Παρακολουθήστε τη διαθεσιμότητα των ειδών της αποθήκης σας με δυνατότητα ενημέρωσης από το back office.
Διορθώστε το υπόλοιπο του είδους μέσω κινήσεων απογραφής και καταχωρήστε νέες παραλαβές. 

Διαχείριση	Συνταγών	Ειδών	-	Αυτόματων	Αναλώσεων	

Διαχείριση	Ελάχιστης	Κατανάλωσης
Παρακολουθήστε τα εισιτήρια εισόδου ελέγχοντας και το ποσό της ελάχιστης κατανάλωσης.

Διαχείριση	Εναλλακτικών	Κωδικών
Αντιστοιχίστε απεριόριστους εναλλακτικούς κωδικούς ανά είδος (π.χ. Κωδικοί Barcode, Εργοστασιακοί Κωδικοί,
Κωδικοί Ζυγιζόμενων, Κωδικοί Συσκευασίας, Κωδικοί Προμηθευτών, Κωδικοί Αντικατάστασης).

Διαχείριση	Loyalty	Card

Επιπλέον διαχειρίσεις που καλύπτουν κάθε απαίτηση!

Οι διαχειρίσεις συμπεριλαμβάνονται στην εφαρμογή PRISMA Win® Εστίαση

Η διαχείριση λειτουργεί εφόσον υπάρχει η διαχείριση Αποθήκης

MOBILE STANDALONE
Ο πιο οικονομικός τρόπος  να αποκτήσετε
   ασύρματη παραγγελιοληψία!



Αθήνα:	Πειραιώς 200, 177 78, Ταύρος
Τηλ. Κέντρο: 210 34 16 900, Fax: 210 34 50 556

Θεσσαλονίκη:	Νυμφαίου 87, 562 24, Εύοσμος
Τηλ. Κέντρο: 2310 765 645, Fax: 2310 765 663

e-mail: info@megasoft.gr
www.megasoft.gr

Για να πετύχετε χαμηλότερο κόστος,

κερδοφορία, εξέλιξη

και απόλυτα ευχαριστημένους πελάτες,

η	επιλογή	είναι	μία!

Στοιχεία Aντιπροσώπου


