
VYŠŠÍ OBRAT 
- VYŠŠÍ ZISK
s handheldy Orderman

Není snadné být úspěšný v obtížné hospodářské situaci. Mnozí majitelé restaurací omezují v nejistých dobách 
investice na miminum - pokud ovšem neexistují produkty, které jim umožní efektivní fungování v krátkodobém 
horizontu. Orderman je právě takový výrobek. Existuje mnoho argumentů, které hovoří ve prospěch použití systému 
Orderman právě teď. Shromáždili jsme zde pro Vás ty nejdůležitější.

Úspora času a rychlejší obsluha
Použití Orderman zařízení optimalizuje procesy tak, že téměř neexistuje žádná „doba nečinnosti“. Nejlepších výsledků 
se dosahuje rozdělením práce - dobrý personál se vždy stará o své zákazníky. Přijímá objednávky, zpracovává platby 
a má svou oblast vždy pod kontrolou. Tento personál je vždy podporován roznašeči jídel a nápojů, kteří přinášejí 
objednaná jídla a nápoje ke stolům. Tento systém obsluhy snižuje obsluhované vzdálenosti až o dvě třetiny.

Vyšší obrat
Ušetřený čas a vzdálenosti umožňují obsluhujícímu personálu věnovat se více zákazníkům. Jedno pivo nebo šálek 
kávy navíc na jednoho hosta, promítnuto do celého roku, má za následek významný nárůst obratu. Rychlejší servis a 
výsledná vyšší obratovost stolů generuje dodatečné tržby a vyšší obrat.

Redukce nákladů díky vylepšeným procesům
Ve většině restauračních zařízeních je 80 procent obratu dosaženo ve 20 procentech času. Orderman poskytuje 
personálu v kuchyni a za barem více času na zpracování objednávek. Stresové faktory jsou sníženy a vše probíhá 
plynuleji a efektivněji. Dalším benefitem je rychlý a přesný proces platby přímo u stolu hosta. Stiskem jednoho tlačítka 
je vytištěn účet na mobilní tiskárně. Vzhledem k tomu, že všechna jídla a nápoje jsou spolehlivě zaznamenány, 
nedochází k chybám a nic není zapomenuto.

Více informací naleznete na
www.enterprisesolutions.cz
email: info@enterprisesolutions.cz



Optimalizované přidělování personálu 
Orderman umožňuje majitelům restaurací přidělovat své zaměstnance velmi efektivně. Zkušený a spolehlivý 
obsluhující personál, který je obvykle nákladný, je díky Ordermanovi zbaven nadbytečných úkolů a může se tak 
plně a efektivně věnovat obsluze hostů, a tím zvyšovat prodeje. V důsledku optimalizace procesů a z ní plynoucí 
úspory času, může být celkový počet zaměstnanců snížen, případně zvládne stejný počet zaměstnanců obsloužit 
více hostů.

Nezávislá studie potvrzuje výhody technologie Orderman
Studie provedená renomovaným rakouským institutem pro výzkum trhu OGM potvrzuje výhody využití technologie 
Orderman. V této studii byli majitelé restaurací požádáni o jejich hodnocení a zkušenosti, týkající se bezdrátových 
objednávkových systémů. Výsledky potvrzují a posilují argumenty, které hovoří ve prospěch použití Orderman 
zařízení. Zásadní výsledky studie potvrzují: průměrné zvýšení obratu o 8,5 procenta pomocí bezdrátového 
objednávkového systému. Hlavními důvody pro zvýšení obratu jsou následující:

•  Úspora času a vyšší efektivita
•  Práce je usnadněna ve všech částech restaurace
•  Zlepšení služeb
•  Žádné zapomenuté jídlo nebo nápoje 
•  Úspory na nákladech a na personálu

Navíc téměř polovina dotázaných uvedla, že byla schopna dosáhnout průměrné úspory 13 procent z jejich 
celkových nákladů.

Ty nejdůležitější výsledky najdete v naší brožuře o této studii. Můžete si ji stáhnout zde, nebo si od nás přímo 
objednat požadovaný počet kopií zcela zdarma. Jediné, co musíte udělat, je poslat e-mail na 
marketing@orderman.com.
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Orderman GmbH je součástí globální NCR korporace.
Se svými prémiovými produkty je společnost se sídlem 
v Salcburku předním poskytovatelem technologických 
řešení pro odvětví pohostinství v Evropě. Handheldy, 
pokladní systémy a služby od Orderman se používají 
po celém světě ve více než 40.000 restauracích.

Inovativní technologie v kombinaci s unikátními 
uživatelskými zkušenostmi a nápaditým designem 
učinily Orderman světovým lídrem a synonymem 
pro mobilní technologie v pohostinství. Každý den si 
Orderman systém zvolí dalších dvacet restaurací. Pro 
doplňující informace navštivte http://www.orderman.
com

Proc Orderman?
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Podléhá technickým změnám v zájmu pokroku. Modely zobrazené se mohou lišit v závislosti na požadavcích země.
Orderman GmbH si vyhrazuje právo změnit konstrukci a/ nebo funkce systému. Technické popisy nesmí být použity jako 
základ pro kupní smlouvy.


