
          

Mobilne
Rozwiązanie 
dla Gastronomii

Laureat nagrody: 
Najlepsze Oprogramowanie

Wyróżnienie: 
Oprogramowanie Sal Restauracyjnych i Barów 



JAK DZIAŁA 
ROZWIĄZANIE

POSBISTRO?

+



Zamówienie pojawia się w kuchni 
na tablecie lub ekranie

Informacje są 
przechowywane 

w chmurze

Kasjer przyjmuje zamówienie 
za pomocą poręcznego tabletu lub 

smartfona

Wydanie potrawy

Właściciel ma pełną kontrolę 
nad sytuacją  

w lokalizacjach

MOBILNA OBSŁUGA KLIENTA 

Kelner dostaje informację za pomocą 
POSpager (aplikacji na smartwatch) lub w 

formie notyfikacji na tablecie lub smartfonie

Realizacja transakcji 
i nabicie punktów 
lojalnościowych 

Potrawa jest gotowa 
do wydania



Wszystkie  Moduły
w ramach MIESIĘCZNEGO ABONAMENTU



MOBILNA OBSŁUGA KLIENTA 
NA TABLECIE LUB SMARTFONIE

Przyjęcie zamówienia 
z dowolnego miejsca w lokalu oraz poza nim

Bezprzewodowa komunikacja z kuchnią

Wewnętrzny czat

Raporty kasowe i kelnera

Działa również offline

Obsługa kart lojalnościowych i czytników NFC

Rekomendowanie dodatkowych produktów 
do zamówienia



ZDALNE ZARZĄDZANIE LOKALEM 
PRZEZ STRONĘ WWW

Zdalny dostęp do aktualnych danych 
sprzedażowych i magazynowych 

Czytelne raporty kosztów zakupu (Foodcost)

Aktualizowanie menu w dowolnym czasie

Rozliczanie czasu pracy personelu

Dostęp z dowolnego miejsca i o każdej porze



PREZENTACJA MENU NA TABLECIE 
ORAZ TRYB SAMOOBSŁUGOWY ( SELF-SERVICE )

Prezentacja zdjęć i opisów potraw

Wyświetlanie potraw  wraz z aktualnymi cenami

Przywołanie kelnera do stolika

Samoobsługowe zamówienia bezpośrednio 
z kiosku



Moduł zewnętrzny umożliwiający 
podgląd realizacji zamówień 
(‘w trakcie’ i ‘gotowe’)

MODUŁ NUMERKÓW ZAMÓWIEŃ



SPRAWNA KOMUNIKACJA Z KUCHNIĄ

Interakcja między kucharzem, 
a kelnerem na monitorze w kuchni

Składniki automatycznie 
przeliczają się w magazynie

Notatki do zamówienia



ZDALNA KONTROLA NA TELEFONIE WŁAŚCICIELA

Dostęp do statystyk 
z każdego miejsca na świecie 
dzięki aplikacji POSowner w telefonie

Dowiedz się więcej

https://itunes.apple.com/pl/app/posowner/id998259629?l=pl&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.posowner.posowner&hl=pl
https://goo.gl/9ADWAz


BŁYSKAWICZNA OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ 
TELEFONICZNYCH

Obsługa zamówień telefonicznych 
na ekranie tabletu

Podgląd wszystkich zamówień wybranych 
klientów

Tworzenie bazy danych klientów



PEŁNA KONTROLA KIEROWCÓW ORAZ ZAMÓWIEŃ 
W DOSTAWIE

Obsługa zamówień w kilku lokalach 
jednocześnie

Automatyczna komunikacja z kuchnią

Śledzenie kursu kierowcy

Automatyczne raporty dla kierowcy

Raport w panelu dla managera 



SPRZEDAWAJ ONLINE Z DIRECTBISTRO LUB 
WŁASNĄ APLIKACJĄ WHITELABEL

Aplikacja do sprzedaży i zarządzania 
zamówieniami 
w dostawie, na wynos lub pre-order.

Dowiedz się więcej

https://itunes.apple.com/pl/app/directbistro-jedzenie-online/id999803961?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.directbistro.directbistro&hl=pl
https://goo.gl/eUNmfR


ZINTEGROWANY PROGRAM LOJALNOŚCIOWY - 
KEKEMEKE 

Aplikacja lojalnościowa do zbierania wirtualnych pieczątek za zakupy

Kekemeke umożliwia prowadzenie profesjonalnego programu 
lojalnościowego oraz działań marketingowych

ponad 200 tys. pobrań!

Dowiedz się więcej

https://itunes.apple.com/pl/app/kekemeke-app/id600056571?l=pl&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.trigger.forgebfa886803eb911e2bc25123139286d0c&hl=pl
https://goo.gl/fp3hzd
https://kekemeke.pl/
https://www.microsoft.com/pl-pl/store/p/kekemeke/9nblggh08pzc


 

INTEGRACJE
Lista autoryzowanych systemów zintegrowanych z oprogramowaniem POSbistro



“Dużym plusem aplikacji jest przejrzystość informacji. 
Widzimy, które produkty są najczęściej sprzedawane, 
dzięki temu możemy lepiej poznać preferencje 
naszych gości, planować dla nich oferty i nasze 
wydatki. Aplikację POSbistro polecamy każdemu, kto 
chciałby unowocześnić swój biznes, usprawnić pracę 
personelu, poprawić wizerunek lokalu, oraz oczywiście 
zaoszczędzić czas i pieniądze.”

Dominik Hubicki, Via Caffe w Krakowie

Zobacz wideo

https://www.youtube.com/watch?v=96ThdewGpXM
https://www.youtube.com/watch?v=96ThdewGpXM


“POSbistro sprawdza się rewelacyjnie i posiada 
wiele funkcji, dedykowanych pizzeriom. Możliwość 
tworzenia bazy danych pozwala nam segregować 
historię zamówień przypisanych do konkretnych 
klientów. Najbardziej zaskakująca była dla nas 
funkcja monitorowania zamówień w dostawie, 
dzięki niej zdecydowanie uprościł się system kontroli 
dostawców.”

Tomasz Jench, sieć pizzerii NYPD 

Zobacz wideo

https://www.youtube.com/watch?v=A9rRFrjxiFM&t=50s
https://www.youtube.com/watch?v=A9rRFrjxiFM


                                    Łukasz Wilk, Mateusz Szpak
                                    Frytki Belgijskie w Krakowie

Zobacz wideo

“Aplikację POSbistro wykorzystujemy we Frytkach 
Belgijskich od maja 2014 r. Działa na dwóch 
tabletach 10”. Pozwala nam ona sprawnie 
przyjmować zamówienia  i praktycznie eliminuje 
ryzyko popełnienia błędu podczas ich wydawania .”

https://www.youtube.com/watch?v=AAD-vYOwwys
https://www.youtube.com/watch?v=AAD-vYOwwys


ZMOBILIZUJ SWÓJ BIZNES

ZAPYTAJ O PEŁNE MOŻLIWOŚCI PROGRAMU

e-mail : partnerzy@posbistro.com
tel. +48 503 500 507


