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Бъдещето в управлението на бизнеса

   Системите за автоматизация на хотели и ресторанти попадат в сектора на BMS 
автоматизации. VAiOS производител на управляващия софтуер и на изпълняващите 
хардуерни устройства, които обслужват тези системи.

ХОТЕЛИЕРСТВО РЕСТОРАНТЬОРСТВО

  Системата за управление на хотели, 
предлагани от VAiOS са насочени към ав- 
томатизирането на бизнес процесите, 
свързани с:
 настаняването и 
 обслужването на гостите на хотела,
 както и мониторинг и 
 управление на бизнеса.

    Същевременно подсигурява:
 по-ефективно;
 по-удобно;
 по-нискобюджетно управление на 
 бизнеса;

    Създавате допълнителни:
 ползи,
 атрактивност и
 удобства за гостите на хотела.

   Системата може да бъде изградена са- 
мостоятелно както и да работи в единна 
система като част от хотелската.

   Собствениците разполагат:
 пълен поглед и контрол върху 
 бизнеса;
 опция да управляват един или 
 повече обекти през общ софтуер;
 възможност да правят мониторинг 
 за ефективно планиране.

    Системата за управление на ресторан- 
ти и заведения на VAiOS, познава като 
VAiOS BPMS (Business Premises Manage-
ment System) позволява:

 да бъдат обслужвани клиентите

 по-бързо и по-ефективно.

 да се проследяват



Web-базирано управление на бизнеса
   Web-базираната платформа за управление на хотелските и ресторантьорски сис- 
теми има редица предимства пред стандартните системи за мениджмънт на тези биз- 
неси.

   Системите на VAiOS за управле-
ние на хотели и ресторанти се изг-
раждат върху web-базиран софтуер 
(платформа). Това дава възможност да се достъпва и работи със софтуера от 
различни устройства, за което е необходимо единствено интернет връзка.
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Какво дава web-базираната система на VAiOS за хотели и 
ресторанти?

достъп от всяка точка - вход и работа в платформата от всяка точка с интер- 
нет; необходимо е само потребителско име и парола;

удобство за собственици, персонал и клиенти - наблюдение и водене на ко- 
муникацията служител-клиент чрез платформата, което премахва шансовете 
за грешки и пропуски в обслужването; същевременно възжможност за еже- 
минутен контрол от мениджърите.

без разходи за сървъри и компютри - платформата работи със сървъри, ко- 
ито оперират онлайн; това намаля от цената плащана от клиента, защото не 
са необхоими отделни физически сървъри за всяка сграда.

по-ниски разходи за съпорт и поддръжка - платформата бива обслужвана и 
ъпдейтвана дистанционно това намаля разходите за потребителя, защото ня- 
ма посещение на екипи.

по-бързо реакция - при неоходимост от съпорт по работата с платформата 
или за отстраняване на проблем, web достъпа съкращава до минути времето 
за реакция и отстраняване на проблемите.



Мултихотели и Мултиресторанти

   В бизнеса е изключително важно да имаш общ поглед 
върху цялостните приходи и разходи. 

Затова в VAiOS автоматизациите на софтуерно ниво 
могат да обединят не само няколко хотела в единен софтуер, 

но също и бизнеси от други типове като ресторанти, 
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   Web-базираността на софтуера и гъвкавия производствен модел на VAiOS дават 
възможност за надграждане и управление не само на един хотел, но и на цяла верига 
независимо от локацията им. Това се оказва изключително удобно, когато веригата е с 
централизирано управление и общ мониторинг и анализ на бизнеса.

Основните предиства на мултихотела:

 Управление и мониторинг на целия бизнес с пълни функционалности.

 Извърщване на цялости счетоводно-финансови отчети за цялостния бизнес 
 на веригата от хотели.

 Възможност за мениджмънт на бизнеси от различни стопански сектори в 
 общ панел.

 Единствено условие за локация на бизнеса - достъп до интернет.



Сигурност
за бизнеса

    При създаването на web-базираната 
платформа за обслужване бизнеса на 
хотели и ресторанти, VAiOS внедри 
две нива на сигурност за информаци- 
ята и комуникацията. С тези мерки се 
предоставя едно от най-високите ни- 
ва на сигурност, а рискът от хакерски 
атаки е сведен до минимум.

Сигурността на софтуерната платформа е осъществена чрез SSL протокол на 
комуникация, идентичен с онези, ползвани за  банковите софтуери;

Вътрешната комуникация е криптирана през LAN модули и предпазва от 
вътрешна кражба информацията;

Възможност за вторично архивиране в локален сървър като резервен вариант 
в случай на спряло токоподаване или друго съображение.

Достъпът до платформата, чрез име и парола предоставя инструмент и за 
потребителя, за да добави въображение в сложността на тези данни, за да 
повиши още повече сигурността.
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Как подаваме ръка и помагаме
на бизнеса хотели и ресторанти?

   Последните години бизнеса в целия свят премина и преминава през редица тур- 
боленции. Последното изпитание за икономиката е Пандемията от COVID-19, която 
парализира редица сектори в индустрията в т.ч. и хотелиерския и ресторантьор- 
ски браншове.

    Ние от VAiOS осъзнаваме трудното положение, в което попадна този бизнес. Осъз- 
наваме и нуждата от автоматизация, за да може бизнеса да се развива конкурентно 
способен. Именно затова намерихме начин да подадем ръка на всеки в тези трудни 
моменти.
   Изградихе нашата система с възможност за изграждане етап по етап. 
Хотелската и Ресторантьорска системи на VAiOS са изгра-
дени на принципа на конструктора, което
позволява всеки да стартира своята
автоматизация от най-належа-
щите модули според 
нуждите си.

   ....но какво е
VAiOS системата 

на lego-принцип...?



УПРАВЛЕНИЕ
НА ЗАВЕДЕНИЯ

ХОТЕЛСКА
АВТОМАТИЗАЦИЯ

ХОТЕЛСКА
СИГУРНОСТ

ХОТЕЛСКИ
СОФТУЕР

Сегментите в системата 
за хотели и ресторанти
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   Същевременно обаче, софтуера на всеки клиент може да включва онези модули, 
които са необходими на съответния бизнес без това да налага задължителното 
включване и на други модули, които няма към момента да се ползват. Благодарение 
на това потребителите на системата на VAiOS за хотели и/или ресторанти ползват 
и плащат само онова, което са заявили като нужно за тях.

   Модулите в хотелската система на VAiOS са разпределени в 4 големи сег- 
мента. Обединението на модулите в тези сегменти се води от основното 
предназначение на модулите.и плащат само онова, което са заявили като 
нужно за тях.
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ХОТЕЛСКИ СОФТУЕР

   Сегментът Хотелски софтуер е ангажиран с процесите по настаняване, пребива- 
ване и освобождаване на стаите от гостите на хотела. Системата, сегментът и моду- 
лите в него имат опцията да бъдат моделирани според управленческите навици, ко- 
ето улеснява потребителите.

   Основните модули включени в сегмента:

       Модул РЕЗЕРВАЦИИ

       Модул РЕЦЕПЦИЯ

       Модул РАЗПЛАЩАНЕ

       Модул ФАКТУРИРАНЕ

       Модул СТАТИСТИКИ

       Модул ПОДДРЪЖКА и ПОЧИСТВАНЕ

Модул РЕЦЕПЦИЯ
   Част от функционалностите на модула са:

       Регистрация при настаняване и напускане на хотела;

       Избор на стая - когато няма резервация и избрана стая предварително в 
       автоматизираната система;

       Достъп до стаите и други услуги;

       Създаване на персонален достъп, като профил за всеки клиент;

       Възможност за комбиниране на гостите и профилите им в групи;

       Възможност за зареждане на депозит при настаняване или резервация 
           (виж Модул РАЗПЛАЩАНЕ)



Модул
РЕЗЕРВАЦИИ
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   Функционалностите на модула са:

       Комуникация между кли-
       енти (гости, тур-агенции 
       и т.н.) и хотела;

       Разпределяне в най-под-
       ходяща стая на гостите, 
       базирано на предпочита-
       нията им;

       Управление на групови и единични резервации, автомацично обвързано 
       с рууминг-листа.

Модул РАЗПЛАЩАНЕ

ЧРЕЗ ДЕПОЗИРАНА СУМА

   Клиентите могат да депозират определена 
сума пари, която автоматично се конвертира 
в “точки” в системата, за да се улеснят про- 
цесите. След това тези точки се използват 
като начин за разплащане по време на прес- 
тоя на гостите.

Клиентите използват единствено своето  
ID, няма нужда от кеш в района на хотел 
и  прилежащите части;

Клиентите контролират своите изцяло  
харчове, като следят профила си в 
системата;

Услугите се таксуват автоматично от 
депозита; 

Хотелът пък печели от непосредстве- 
ните плащания без забавяния;

С ПЛАЩАНЕ ПРИ НАПУСКАНЕ

   Чрез клиентското ID персоналът води 
отчет на всички услуги ползвани от гос- 
тите по време на престоя. След което, 
при напускане, системата автоматично 
калкулира сметката на клиента, която 
трябва да заплати. 

Хотелската разплащателна система 
събира всичко дължимо при 
напускане.

    Плащанията от страна на гостите на хотела могат да се случват по два начина.
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Модул
ФАКТУРИРАНЕ

   Софтуерът на VAiOS за хотели и ресторанти може да работи и като ERP система 
за нуждите на бизнеса за фактуриране. Прехвърлянето на този процесе в платфор- 
мата на VAIOS позволява да се обединят, калкулират и заплащат по-лесно всички 
процедури и услуги предоставяни на гостите на хотела.

   Внедряването на процеса по фактуриране във VAiOS ERP се случва в web-бази- 
рана платформа. Това позволява да се прави мониторинг и дори да се фиксира от 
всяко устройство с достъп до интернет.

   Същевременно през ERP-то минава цялостния процес:

Офериране; 

Архив на продажбите; 

Фактуриране. 

   Само с един бутон е преминаването в следващия 
етап на продажбата. Системата генерира необхо- 
димата документация автоматично.

Модул
СТАТИСТИКИ

   Този модул ви дава достъп до статистическите 
данни от бизнес процесите, следени от ERP-то:

  клиентопоток;

  обороти от продажби и стоки;

  заети стаи по тип на наетото, време на
  престои и др.

  среднени стойности за изброените и др.
  показатели за маркетингови анализи и т.н.

   Защото софтуерът е web-базиран данните, ко- 
ито се събират и обработват могат да се анали- 
зират както за отделни обекти, така и за цялостен 
бизнес, изграден от повече от един хотел. В дан- 
ните се включва всичко от целия свят свят като 
фитъра на данни е по избор на потребителя.



Модул ПОЧИСТВАНЕ и ПОДДРЪЖКА
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   Софтуерът на VAiOS за хотели и ресторанти има изградена система от индикато- 
ри, която следи ID-тата на всеки от персонала и клиентите. По този начин персона- 
лът може да се информира в конкретни ситуации или при заявка от страна на гост 
в хотела.

   Освободената стая означава, че съот- 
ветната камериерка трябва да почисти и 
подготви стаята за следващия гост.
  Същата нотификация за почистване 
може да се получи и по време на прес- 
тоя на гост на хотела, ако той поиска и 
заяви през акаунта си тази услуга.

КОГАТО СЕ ОСВОБОДИ СТАЯ
    При напускане на хотела от гост, систе- 
мата отчита щом са погасени задължени- 
ята му за ползваните услуги. С отчитане на 
плащането отговорната за стаята камери- 
ерка получава нотификация, че стаята е 
свободна.

    когато се освободи стая
    когато има стая за почистване
    при заявка за смяна на консуматив 
    (като ел. крушка или чаршафи) 
    или ремонт и т.н.

лучава нотификация от системата. Този автоматизиран процес на комуникация е 
още една от функционалностите на модула.

КОГАТО ИМА СТАЯ
ЗА ПОЧИСТВАНЕ

   Когато постъпи искане от гост на 
хотела за определена услуга - смяна 
на бельо, руум-сервиз или други 
проблеми или желания; тогава се по-

ПРИ ЗАЯВКА ОТ СТРАНА
НА ГОСТИТЕ НА ХОТЕЛА



ХОТЕЛСКА СИГУРНОСТ

www.veldim.comoffice@veldim.com

+359 887 310 010

VAiOS H&R (12)

   Днес живеем колкото във, толкова и извън мрежата. В нашия интернет свят си- 
гурността трябва да е на същото, че и на по-добро ниво от тази във физическия 
свят. Затова подсигурихме сигурността на софтуерно ниво чрез SSL комуникация и 
криптиран код (виж стр.4).

   Що се отнася до сигурността на хората в хотела - гостите и персонала; система- 
та на VAiOS за хотели и ресторанти разполага със сегмента от модули “Хотелска си- 
гурност”. Този сегмент с изграден по модела на DMS системите
в сградната автоматизация. Системата включва отделни моду-
ли, които да работят заедно и поотделно, за да подсигуряват 
безпосният престои на гостите и работа на персонала.

   Модулите, които основно участват в сигурността са:

    Модул за контролиране на достъпа, 
    участващ и в проследяването на 
    работното време.

    Алармен СОТ модул

    Модул Паркинг системи

    Модул Видеонаблюдение

    Модул Пожароизвестяване и Пожарогасене

    Модул Оповестяване и Озвучаване и т.н.

   Системата е програмирана да реагира автоматично чрез 
сценарии за безопасност при:

    Пожар;   Наводнение;

    Земетресение;  Влизания с взлом и други

   Настройването на системата може да се направи по начин, 
който да следи навиците на гостите и поерсонала. На база 
натрупани данни от наблюденията при ситуация на авария 
могат да се предвидят най-ефективните сценарии за действие 
и евакуация:

    Оставяне отворени само на най-влизките изходи;

    Активиране осветлението само по най-безопасният и
    бърз път за евакуация;

    Задействане на противопожарни сценарии и т.н.



ХОТЕЛСКА АВТОМАТИЗАЦИЯ
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   Единният софтуер и хардуер (контролери и сензори) хотела в smart сграда. Това 
е Smart Home умножен по броя на стаите в хотела. Заедно с това общата система 
позволява управлението и мониторинга им заедно и поотделно.

   Smart Hotel в контекта на всичко това ознавача 
автоматизирано управление на:

    Осветлението.

    Климатизацията и вентилацията.

    Мултимедията (TV, озвучение и т.н.).

    Потреблението на електроенергия и вода.

    Управление на завесите и щорите.

    Планиран достъп до стаите, ресторанта, 
    фитнеса, басейна и т.н.

Какво в хотела може да се автоматизира?
    Отделните функционалности на автоматизацията дават и конкретни ползи за гос- 
тите на хотела, персонала или управлението.

    Моментно плащане чрез гривна/карта/чип;

    Двупосочна комуникация: Стая-Рецепция;

    Контрол и оптимизация на консумацията на ресурси (ток, вода и т.н.);

    Мониторинг върху разходите – гостите могат да 
    проверяват колко и за какво са харчат във всеки 
    момент от престоя;

    Персонализиран ID акаунт за гостите, персонала и 
    мениджърите с регулирано ниво на достъп;

    Следене на местоположението на гостите и 
    персонала на територията на хотела и други.
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   Системата от контролери и четци не само в ста- 
ите, но и в останалата част на хотела, дава поглед 
на хотелиерите върху навиците на техните гости и 
служители.

   В същото време, внедрената кредитна система и 
системата за он-лайн разплащане позволява полз- 

Персонален достъп и 
автоматизирано плащане

ваните услуги да се плащат без да се носят пари в брои. Всеки 
клиент разполага с личния си акаунт достъпен през неговия 
smartphone откъдето може да погаси всяко задължение към 
хотела. Чрез този акаунт дори банковата карта физически не е 
необходимо да е в него.

   При всяко чекиране в системата например на входа на сауна- 
та в хотела, системата отчита покупко-продажба и според за- 
дадената в програмата тарифа автоматично се калкулира раз- 
плащането от депозираната във виртуални кредити сума. 

   Налично е също така и натрупване на дължимото, което гос- 
тите на хотеля да заплатят при напускане.

Двупосочна комуникация: Рецепция - Стая
   Системата VAiOS за хотели позволява комуникацията между Рецепцията (персо- 
нала) и гостите на хотела без нужда от физически контакт между тях. Това освен 
удобство е от изключителна важност за пандемичните ситуации и мерки, който се 
налага да спазваме последните месеци.

   Чрез софтуера клиент може да поиска предоставяните хотелски услуги (TV, храна, 
SPA процедури и т.н.) от smartphone-a си или от компютъра през своя акаунт, 
докато си почива в стаята и сърфира из други сайтове.
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Комфорт според предпочитанията
   VAiOS системата за хотели функционира като Smart Home (Умен Дом) в по-голям 
капацитет. Това означава, че са възможни всички автоматизации, познати при изг- 
раждането на умен дом или офис.

   Автоматизациите за всяка стая се управляват от акаунта на госта по време на 
престоя му, както и през акаунта на камериерката, обслужваща стаята му. 

   Проследяването на активностите и визуализирането кой какви команди е подал 
към системата премахват риска от злоупотреба със системата.

   Системата разполага и с машинното самообучение, характерно за 
умния дом. С него гостът може без да настройва предварително 
своите предпочитания “да каже” на системата да се включи в само 
обучителен режим за това какво той харесва. Така при натрупване 
на небоходимия минимум системата сама коригира настройките за 
температура и влажност в стаята, ниво на осветеност, предпочита- 
но предаване по телевизията и т.н., предпочитани от госта.

AI в полза на госта

   Всичко изброено гостът програмира през системата, влизайки със своя акаунт. 
Така с всяко чекиране при влизането на госта в стаята, системата знае какво иска 
човека и автоматично настройва тези предпочитания.

     С настаняването си всеки клиент може да настрои своите предпочитания за:
температура в стаята, 
ниво на влажност,
сила на осветлението, 
степен на осветеност на стаята чрез регулиране на завесите/щорите, 
предпочитана радиостация или телевизионен канал и т.н.

Всеки задава параметрите за своя “лукс”
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Проследяване на локация

Smart Локализацията е инструмент, 
който може да бъде използван 

и като силен маркетингов инструмент. 
С него се добавя сигурност и удобство 

за посетителите на хотела.

   На хардуерно ниво VAiOS системата за хотели и ресторанти е поредица от четци 
и контролери. Всяко чекиране на някои от четците системата го отразява и знае 
притежателят на съответния ключ (чип, карта или гривна) се намира в този момент. 
Благодарение на това системата локализира местоположението на всеки в хотела 
на ниво помещение.

   Тази функционалност е изключително важна за ситуации на бедствие. Благода- 
рение на нея могат да се изготвят най-адекватните евакуационни маршрути за на- 
мирщите се в сградата хора.

   Друга пренебрегвана, но изключително полезна опция, е относно семействата по- 
сещаващи хотела. Родителите могат във всеки момент да разбират от smartphone-a 
си къде в хотела се намират децата им и така да почиват по пълноценно.
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Оптимизиране на енергопотреблението

   От друга страна Умната Къща има способността да работи по зададени сценарии 
според предпочитанията на клиентите. Така например чрез чекиране на клиента  
при влизане в стаята климатикът автоматично се настройва на предпочитаните от 
госта градуси, телевизорът се включва на определен канал, а осветлението пре- 
цезира само желаната мощност, с която да се включи. 

   Когато пък същият гост напусне помещението климатикът минава в режим 
енергоспестяване, забравените лампи се изключват, както и останалите елек- 
трически консуматори (без минибара и хладилника, разбира се), дори и инстали- 
ран магнет-винтил може да прекрати автоматично подаването на течаща вода, 
което да предотврати непредвидени неприятности.

   Автоматизацията на хотела с VAiOS прев- 
ръща сградата в Умна Къща. Но не една а 
поредица от умни домове, които на различ- 
ни нива и с различна достъпност могат да се 
контролират. Докато гостите могат през ака- 
унтите си да менажират параметрите на по- 
мещенията, в които те са отседнали, то от 
другата страна персонала и мениджърите 
могат да следят потреблението на консума- 
тиви, както ВиК, така и екетрически. Това 
позволява собствениците да оптимзират и 
съкратят ненужните консуматори.

Персонализирани акаунти
   Както всички VAiOS софтуер и тук всеки потребител - гост на хотела или част от 
персонала или управата; всеки един може да разполага със собствен акаунт. В за- 
висимост от ролята на акаунта достъпът бива различен.

   Така например акаунта на гостите може да управлява консуматорите на електро- 
енергия в стаята където са настанени и да имат достъп до услугите, които са за- 
явили. От друга страна акаунтът на човек от персонала, може да наблюдава дейст-

Идентична система изградихме за 
хотел Маринела (София, България)

вията на доставчиците и клиентите според ра- 
ботата и задачите, които имат, без да наруша- 
ват личните права на останалите. В система- 
та акаунти могат да бъдат профилирани вклю- 
чително и за доставчиците на консумативи. 
Така всеки доставчикще получава нотифика- 
ции при заявки за конретни доставки, което 
осигурява и по-добра координация на достав- 
ките.



   Независимо от размера на ресторанта, бара, дори заведенията за бързо хранене 
имат редица възможности за автоматизиране на процесите на работа:
    

  извършване и проследяване на поръчки за продукти;

  поръчване от клиенти през таблети;

  получаване на поръчките от клиенти на устройства (таблети) на сервитьо- 
  рите, както и паралелно известие на поръчката на монитор в кухнята;

  автоматично изваждане на продуктите необходими за поръчка от 
  складовите наличности;

  при намаляване на необходимите складови наличности автоматично 
  получаване на известия за необходима нова доставка;

  вадене на статистики за бизнес анализ;

  обработване на он-лайн поръчки и други.
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СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ

Автоматизации в ресторантьорския бизнес

   Този сегмент на VAiOS системата, както говори и името му, може да бъде интегри- 
ран и използван независимо от цялостната система за хотела.

   Ресторанта след самата стая за нощувки е може би най-важният елемент свързан 
с добрия имидж на един хотел. Това обаче, носи и своите отговорности и разходи, 
управлението, на които често се оказва главоблъсканица с трудно решение. 

 Доставки на продукти, 

 Управление на наличности в склада, 

 Бързо и адекватно обслужване, подготвяне на добре обмислени и 
 изпълнени рецепти.

   Това са само част от нещата с които трябва да се справя всеки ресторантьор. И 
именно тук идва автоматизацията в помощ на неговия бизнес.



Veldim All in One Solution

Персоналът е снабден с хардуерни устройства: сервитьорите вземат поръчки 
към кухнята и бара на touch-screen устройства. 

Клиентите разполагат с touch-screen устройства на масите, чрез които прег- 
леждат менюто и отправят поръчките си. 

Отговорник по поръчките получава всичко искано на негово устройство, заед- 
но с информация за масата, от коятое поръчката. 

Поръчката автоматично се изпраща и към кухнята или бара за приготвяне.

Щом клиентите са приключили,
те могат да поискат сметката 
през smart устройството с ди-
гитален бутон “Сметката, моля!”
на устройствата разположение
на масите. Тази опция автома-
тично калкулира всичко поръ-
чано от масата.

Плащането може да се осъщес-
тви чрез плащане в кеш, както и
чрез използването на депозира-
на сума.

www.veldim.comoffice@veldim.com

+359 887 310 010

VAiOS H&R (19)

Съвременен начин на обслужване

   Храненето е както социално така и лично преживяване. Затова ненужния контакт 
с персонала може да бъде определящ. Затова системата на VAiOS за управление на 
заведения предоставя услуги по следните начини:

 Автоматизирана система за обслужване на кли-
 енти от поръчката до плащането на сметката;

 Оптимизиране разхода за персонал;

 Директен трансфер
 на поръчката към 
 кухнята (бара), пре-
 махващо грешки в 
 поръчките и време-
 то за обслужване.

Как работи системата?



   Автоматизацията на VAiOS за заведения за бързо 
хранене има една много удобна функционалност - 
проследяване на стоковите и складовите количест- 
ва. Това обединение на производствения модул за- 
едно с продажбения и складовия модули.

   Системата работи в няколко последователни ло- 
гично свързани стъпки:
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Автоматизирани складов и
Рецептурно-производствен модул

   С тази автоматизация мениджмънта за проследяване на наличностите в 
склада се улеснява и опростява значително. Това оптимизира времето на уп- 
равителя на обекта, Също отпада възможностите за кражби, защото налич- 
ности от склада не могат да излизат без извършена продажба в софтуера.

Предварителната работа е по изготвянето на рецеп-
тите на предлаганите продукти  тук се посочва за всяка
рецепта кой са необходимите продукти (колбас, краставички, домати, сосове 
и т.н.), участващи в направата на предлагания готов продукт.

После се прави заявка за необходиимите продукти като суровини и при 
извършване на доставка в платформата с един клик количествата се завеж- 
дат налични в склада на обекта.

1

2

Следва поръчка и продажба, например на сандвич с 
риба - по предварително зададени рецепти в панела 
са въведени необходимите продукти с количествата 
им за направата на 1 сандвич с риба. С един клик за 
поръчка върху изображението “сандвича с риба” 
системата автоматично вади количествата от склада, 
               необходими за производството му.

3

Следва направа на санд-
вича и заявка към серви-
тьор - на този етап готвачите
в кухнята са свършили своята
работа и с бутон на сензорен монитор из- 
викват сервитьор, който получава ноти- 
фикация на таблета си, че трябва да дос- 
тави приготвеното.

4


