Utilizând WizRetail eMenu, pot vedea
meniul, pot verifica preţurile şi pot face
o comandă, fără a fi necesară prezenţa
ospătarului; mai mult, pot vedea în orice moment suma ce trebuie achitată.

Prezentările atractive ale promoţiilor, care
rulează pe ecrane cu ajutorul modulului gratuit WizRetail Digital Board, sunt o modalitate excelentă de a primi informaţii despre
ofertele speciale şi produsele noi.

Cu WizRetail eMenu lucrez mult mai repede,
iar câştigurile mele au crescut.

Pot asigna cu uşurinţă clienţi şi mese către
utilizatorul meu din program, evitând astfel
eventualele confuzii cu ceilalţi ospătari.

Clienţii revin mult mai des, deoarece sunt
atraşi de tehnologia modernă din restaurant;
şi este mult mai plăcut să serveşti clienţi
cunoscuţi.

www.wizretail.ro
Actualizări automate
ale informaţiilor legate
de preţuri, afişarea
ofertelor zilnice şi a
promoţiilor.

O interfaţă prietenoasă
şi servire promptă cu
minim de implicare a
ospătarilor.

Comandă rapidă.
Asignarea clienţilor şi
a meselor către fiecare
ospătar.

Toate comenzile sunt transmise către serverul central
prin reţea WiFi, crescând
viteza de procesare.

WizRetail eMenu – pentru restaurantul tău modern

Cu WizRetail eMenu veniturile au crescut semnificativ.

Graficele cu analize, obţinute din modulul gratuit WizRetail eStatistics, vă
oferă posibilitatea de a vedea în ansamblu locaţiile, produsele, operaţiunile şi
angajaţii.
Site-ul meu web conţine mereu
informaţii actualizate despre produsele
şi serviciile oferite, prin funcţionalităţi
înglobate în modulul gratuit WizRetail
eCatalog.

Utilizând modulul gratuit WizRetail
Digital Board, am obţinut un instrument
suplimentar pentru a promova produsele
şi serviciile pe care le ofer clienţilor.

Scanaţi codul QR
pentru a accesa
versiunea demo
(parola 1)

Funcţionează stabil cu Windows, Linux, Android, iOS
şi alte sisteme de operare.
Suportă toate dispozitivele din
gama iPad şi iPhone, tabletele
HTC, etc.

Acces de la distanţă şi compatibilitate completă cu telefoane mobile
şi tablete.

Creşte traficul pe site-ul tău! Produsele din WizRetail Digital Board
sunt indexate de motoarele de
căutare.

