Sharp Hospitality

Sharp utvecklar både hårdvara och program /This is Why du
tryggt kan lita på att det fungerar.
Vi vet att det är viktigt för dig att snabbt få hjälp även
efter kontorstid. Vi erbjuder dig därför möjlighet till
support 08–22 alla dagar om året. Vi underhåller, uppdaterar och driftsanalyserar ditt system genom distansuppkoppling. Systemet ger dig möjlighet att t.ex. lägga
in din egen restaurangs möblering och kunna boka
fysiska enheter i systemet. Du frågar – systemet svarar.
Sharp Hospitality är systemet för dig som driver
restaurang eller café. Ett specialanpassat restaurangsystem för att kunna servera vid bord. Upp till fem olika
bordskartor (serveringar) ryms. Logga in säkert och
snabbt med personalkort. Bekräftelser/påminnelser
skickas via SMS till kunden.
Parkera, flytta, eller splitta en nota. Skriv ut ”bongar” på
olika skrivare (kök, bar, restaurang).
Sköt schema, bemanning, tidsstämpling och
personalliggare helt enligt Skatteverkets anvisningar.

Mer tid över
Systemen besparar våra kunder många och långa timmar av ekonomisk administration. I stället för att bläddra
i kvitton och sammanställa rapporter får de mer tid över
för annat. Som att utveckla affärerna och få fler nöjda
kunder.
Vad skulle du göra om du fick mer tid över?

Sharp Electronics
Sharp har 55 000 anställda i 24 länder till din tjänst och inte
mindre än 8 000 spetskompetenser arbetar fokuserat med
forskning och utveckling av framtidens smarta lösningar för att
möta kommande utmaningar.
Sharp är idag världsledande inom flera elektroniksegment,
bland annat LCD och solceller.
1912 i Japan startade Sharp med en penna som aldrig blev slö,
Ever Sharp.
Nu fortsätter vår innovativa resa efter 100 år av radikal
kreativitet.

Funktioner

Integrationer

Sharp Hospitality

Integrerade betallösningar

Bordskarta. Skapa upp till 5 olika bordskartor (inne/ute- servering).

Babs
Paylink
Nets
Payzone
Point
Samport
Pugglepay

Bordsbokning. SMS-bekräftelse/påminnelse.
Parkera nota.
Nota transfer.
Splitta nota/ﬂytta bord.
Automatisk bongutskrift på olika skrivare (kök, bar, etc.).

Övriga integrationer
Affärssystem :

Kondiment.

Visma Administration
Fortnox
Mamut
SIE-ﬁl till samtliga affärssystem som
accepterar det

Stämpelklocka/personalliggare.
Bemanningsplanering, skapa arbetsschema och dela ut pass.
Arbetstidsrapporter och underlag för lön.
Behörigheter per användare.

Digitala kvitton:
Spara kvittot

Använd olika snabbknapp utseende på användare.
Finansiering:

Könummer hantering.

Resurs Bank

Proforma utskrift.
Enhetsbaserade artiklar (vikt, storlek, mängd etc).

Försäkring:
Solid
Falck

Andra funktioner
Programmerbara snabbknappar
Fakturering
Kundreskontra
Lager
Leverantörsbeställningar
Söka kund via Eniro eller Bisnode (PAR)
SMS/epost till kund
Lojalitetskort / Presentkort
SMS-presentkort
Serviceorder (reparationer, etc.)
Personalliggare/Tidrapportering
Behörighetstyrning

Kontanthantering:
Axlon
Cashguard
Lönesystem:
Agda PS
Caspeco
Merförsäljning:
Twosell
Prismärkning:
Pricer, elektroniska hyllkantsetiketter
Webauktion:

Web Office – Molnbaserade tjänster
Statistik i realtid via websida
Registervård
Gemensamma funktioner för presentkort m.m.
Logistiklösningar
Bokningskalender

www.sharp.se

Tradera
Web Shop :
Sharp Web shop, Binea, Starweb, Visma,
E37, e-handelslösningar
Generellt API
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