Bigus Masaüstü & Mobile Adisyon

Adisyon restoran, cafe, bar ve fast food gibi yiyecek içecek sektöründe faaliyet gösteren küçük ya da
büyük işletmelere yönelik hazırlanmış son derece esnek, pratik ve kullanışlı bir adisyon
programıdır.Bigus Adisyon istenildiği taktirde Mikro ticari programı ile paralel çalışarak işletmeye son
derece esneklik ve işlevsellik katmaktadır.Bigus adisyon aynı zamanda kullanım kolaylığı ve görsellik
bakımından son derece şık ve pratik olarak tasarlanmıştır.

Bigus adisyon ana yönetim paneli ;
 İşletmeye ait bölge tanımlama
 Masa tanımlama ve yönetimi
 Terminal tanımlama
 Personel tanımlama
 Yazıcı tanımlama
 Print dizaynı tanımlama
 Stok ana grup tanımlama
 Stok alt grup tanımlama
 Stok tanımlama
 Her stok için standart malzeme tanımlama (KETÇAP, MAYONEZ, KEKİK, ZEYTİNYAĞI vb.)
 Her stok için standart ekstra malzeme tanımlama (Ekstra Peynir, Ekstra Sucuk vb. ücrete tabi
malzemeler)
 Menu tanıtım kartı tanımlama (HAMBURGER MENU = Hamburger + Patates + Kola)
 Favori stok tanımlama (İşletmede satışı sık yapılan ürünler favori stok tanımı altında
birleştirilerek erişimi ve satışı kolay bir ekran düzenlenebilir.)
 Satış noktası takibi
 Sipariş alma
 Müşteri ilişkileri yönetimi
 Kasa tanımları
 Üretim ve reçete
 Fatura ve
 Tahsilat

gibi işlemleri tek başına ya da Mikro ticari programına entegre şekilde işleyerek çalışabilir.Bu özelliği
sayesinde sektöre yönelik tüm işletme ihtiyaçlarını karşılayabilen aynı zamanda işletme ile ilgili
günlük , haftalık, aylık yada yıllık raporlamaları Mikro üzerinden kolaylıkla alabilen kullanımı kolay,şık
ve çok fonksiyonel bir modüldür.

Masa üstü adisyon programından masa bölgelerine kolayca ulaşılıp masa durumları takip
edilebilir.Masalarda bulunan kişi sayısını tek ekran üzerinden görebilirsiniz.
Fastfood(hızlı satış) sistemi sayesinde sipariş almak hiç bu kadar kolay olmadı.
Paket ve müşteri takip sistemi ile siparişleri alma tek tuş ile sağlanabilir.
Telefonla alınan siparişlerin durumunu takip edilebilir. Kurye teslimat durumunu tek tuş ile
raporlayabilirsiniz.
Sistemde tanımlı müşterilerinizi müşteri kartı takip sistemi sayesinde takip edebilir telefonla gelen
siparişlerde otomatik olarak arayan müşteri kartını görebilirsiniz.

Masa değiştirme, bölme ve birleştirme özelliği bulunmaktadır. Bir masaya ait birden fazla adisyon fişi
oluşturabilir,bunlar arasındaki geçişi tek tuş ile gerçekleştirebilirsiniz. Barkod ile sipariş alıp adisyon
fişi oluşturabilirsiniz.
İptal, zayi, indirim ve ikram edilen stokları takip edebilir bunlarla ilgili raporlamaları alabilirsiniz.
Her stok için farklı bir resim, açıklama bilgisi girişi yapabilme. Her stok için standart detay ya da
ücretlendirilmiş ekstra tanımlayabilme.
Menü tanımlayabilme.Her menü için kendi içerisinde alternatif stok grupları oluşturabilme (çorba :
mercimek ya da domates alternatifli)

Siparişlere bekleme süresi ve servis sırası atayabilme.

Çok geniş kapsamlı satış ve ürün raporlaması.

Tahsilat işlemlerini ister kısa yol olarak atadığınız kasalarla tek tuşla isterseniz de daha detaylı bir
şekilde alabilirsiniz.
Masa siparişi alımında ürüne yada fişe iskonto uygulanabilir.İkram atama hiç bu kadar kolay ve hızlı
olmamıştı.
Bu işlemlerin tümünü, işletmenizin arka yapısında Mikro olması halinde ve dilemeniz durumunda eş
zamanlı olarak Mikro ya atayabilirsiniz. Eğer Mikro kullanıyorsanız sipariş ve tahsilatlarınızın tümü için
mikroda fatura ve tahsilat evrakları eş zamanlı olarak oluşturulmaktadır.

