
Håndtering af menuer
Eks. Forret, hovedret,  dessert, 
menu, Take Away m.fl.

Pause/Genoptag  
Eks. Sæt menuen på pause, hvis
kunden ikke ved om man ønsker
dessert.

Kampagne 
 Nem og hurtig oversigt på
kampagner, som kan aktiveres
manuelt eller automatisk.

Grafisk layout
Bordoversigt over restauranten, 
info om bordstatus i form af farver, 
tekst og ikoner.

Del bord/regning  
Del bord, del regningen. 
Fx. del en flaske vin.

Åben regning 
 Få en åben konto ved navn eller 
telefonnummer, flyt til bord eller 
benyt funktionen ved Take Away.

Casio V-R7100 Android
15” Widescreen Touch
Wifi/LAN, BlueTooth 
Tjenernøgle 
Ekstern printer 
Flash hukommelse 
Diskløs, ingen blæser 
Lavt strømforbrug

Tilslutningsmuligheder 
Køkkenprinter 
Betalingsterminal 
Vægt, kundedisplay, scanner 
BackOffice (cloud)

Restaurant App

NÅR VÆSENTLIGE FUNKTIONER BLIVER HURTIGE, ENKLE OG EFFEKTIVE



REGISTRERING AF TRANSAKTIONER PAUSE/GENOPTAG MENU

INTEGREDE FUNKTIONER PLAN OVERSIGT

DELING AF REGNING/PRODUKTER

MENU MED TILVALG

Bred Touch skærm med direkte adgang til alle de  
væsentlige funktioner.
- Produkter
- Bordoversigt 
- Kør bord, del bord, udskriv regning
- Betalingsmetoder

Sæt din ordre på pause og genoptag senere
Når kunden ikke kan beslutte sig om fx. desserten kan 
denne ordre sættes på pause. Resten af orden sendes 
til køkkenet.
Ordren genoptages igen, når kunden er klar til at spise 
dessert.

Nemme, hurtige og brugbare funktioner
Ved enkelt tryk fremkommer funktionslisten over de 
mest gængse funktioner som man benytter, for at for-
berede køkkenet bedst muligt.

Grafisk bordoversigt
Med en fin plantegning over restauranten, er det nem-
mere og mere overskueligt, hvilke borde der er ledige, 
optaget eller delte. 
Ved et enkelt tryk kan man se det enkelte bords 
bestillinger.

Nemt at dele bord eller regning
Ved få tryk kan man dele regningen, dele bordet når 
man ønsker at betale hver for sig.
Fx. kan man dele en flaske vin.

Fin menu tilgang
Automatisk menuoversigt gør det nemt og sikkert at 
modtage ordre på menuer med flere tilvalg. 
Fx. 3-retters menu, tilberedning, tilvalg m.m.
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