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                                  Získejte užitečné informace doručené přímo do vašeho mobilního telefonu či 
tabletu v reálném čase. 
Mějte přesné informace o tom, co se děje ve vašem podnikání, bez ohledu na to, kde jste. S aktuálními informacemi 
shromažďovaný automaticky z Vašeho POS systému vám NCR Real-Time dává sílu učinit zasvěcená a okamžitá rozhodnutí, 
která mají přímý vliv na Váš personál a Vaše podnikání.   
Ovládejte svoje podnikání efektivně kdykoliv a 
kdekoliv 
Omezte čas, který strávíte administrativními úkoly a získejte 
náhled do Vaší firmy, ať už právě cestujete, sedíte doma nebo 
pracujete v kanceláři.  
NCR Real-Time Vám dá přístup k analýzám, jakými jsou např. čisté prodeje za hodinu, za část dne nebo za kategorii. Dále pak obdržené částky vyjádřené ve vaší měně či v procentech podle pracovního zařazení vašich zaměstnanců, přehled o stornech a poskytnutých slevách a v neposlední řadě přehled o výkonosti Vašich zaměstnanců a mnoho dalšího.  

Angažujte své pracovníky a spojte se s nimi 
Nechte si doručovat data o výkonosti Vašich zaměstnanců, 
vydělaných prostředcích a procentech dle pracovní pozice a 
tak zajistěte plynulý nárůst výkonosti vašeho týmu, vedoucí k 
vyšší spokojenosti Vašich hostů. 

 
Více informací naleznete na 
www.enterprisesolutions.cz nebo info@enterprisesolutions.cz 



Proč NCR? 
 

Společnost NCR je světovým lídrem v transakčních 
technologiích pro spotřebitele, měnící každodenní spolupráci s 
podniky ve výjimečný zážitek. S vlastním softwarem, 
hardwarem a portfoliem služeb umožňuje NCR vice než 300 
milionů transakcí denně napříč oblastmi maloobchodu, 
financí, cestovního ruchu, gastronomie a telekomunikačních 
technologií. 

NCR řešení ovládají každodenní transakce, které zásadně 
zjednodušují Váš život.   NCR má sídlo v Duluth, Georgia USA s více než 26.000 
zaměstnanci a podniká ve 180 zemích. NCR je ochranná 
známka společnosti NCR Corporation ve Spojených státech a 
dalších zemích.  

      
Zlepšete zákaznický zážitek 
Mějte přehled o současném stavu vaší restaurace zobrazením 
stolů, počtu hostů, a celkových detailů zákaznických účtů. Tyto 
informace lze použít v reálném čase, pro aktivní vylepšení 
zážitku hostů úpravou obsluhy a provozu.   Klíčové vlastnosti 

   
• Rozdělení čistých prodejů dle hodin, denní části, 

příjmového centra, kategorie a režimu objednávky. 
 • Porovnávejte aktuální denní prodeje s historickými daty, 

jako je stejný den minulý týden, nebo minulý rok. 
 • Identifikujte položky, které nejsou nahrané díky 

okamžitému náhledu do jakéhokoliv účtu. 
• Příjem výsledků pořadí prodeje každého zaměstnance, 

průměrného spropitného a dalších analýz. 

Reagujte na veškeré nastalé situace ve 
vašem podniku, ať už jste přímo na místě 
nebo kdekoliv jinde.  
Buďte neustále v obraze, připraveni kdykoliv 
reagovat na situace ve vašem podniku či 
restauraci s výstrahou v reálném čase. Již 
žádné čekání na konec dne či pracovní doby, 
report směn případně nepřesné zprávy, od 
vašich manažerů směny.  

 
• Funkce rozdělení do sekcí dle efektivity každého 

zaměstnance, založené na obrátce jednotlivých stolů.  • Použijte funkci pro monitorování úspěšnosti 
promocí na konkrétních položkách. 

 • Porovnejte počet hostů v restauraci s množstvím 
zaměstnanců pro dosažení lepšího pokrytí. 

     
Available now for Apple and Android  

NCR Pulse Platforma 
NCR Real-Time je přístupný pouze přes NCR Pulse platformu a je k dispozici pro iOS a Android zařízení. Platforma nabízí jednotný 
způsob, jak dosáhnout kombinace více řešení NCR na jednom místě. Také vám dává možnost komunikovat a zasílat zprávy svým 
zaměstnancům, dostávat důležitá upozornění prostřednictvím sekce novinek a nahlížet na novinky v sociálních mediích přímo z 
Vašeho chytrého telefonu přes Pulse.   
Více informací na www.enterprisesolutions.cz 
Enterprise solutions s.r.o. 
Nad Rokoskou 1342/10, Praha 8,182 00 Česká Republika, IČ: 28416775 
Email: info@enterprisesolutions.cz  
 
NCR neustále zlepšuje produkty, tak jak jsou k dispozici nové technologie a komponenty NCR si proto vyhrazuje právo měnit specifikace bez předchozího upozornění. 
Všechny vlastnosti, funkce a operace popsané v tomto textu nemusí být uváděny na trh NCR ve všech částech světa. Poraďte se se svým NCR 
zástupce nebo NCR kanceláří pro nejnovější informace. 
NCR Real Time je buď registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti NCR Corporation ve Spojených státech a / nebo dalších zemích. Všechny značky a názvy produktů 
objevující se v tomto dokumentu jsou ochranné známky, registrované ochranné známky nebo servisní známky jejich příslušných vlastníků. 
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