MATCOMP s.r.o.
Rezervaèní systém - kompletní webové øešení
Nemáte èas?

Máme pro Vás
øešení!

Protože Vám agenda Vaší restaurace
pøerùstá pøes hlavu?

Topíte se ve zbyteèném
papírování?
Zapisování rezervací do sešitu èi tabulek není
dostateènì pøehledné ani flexibilní.

Ztrácíte pøehled?

Elektronický
rezervaèní systém
dle Vašich potøeb

Stalo se Vám už, že jste omylem
zarezervovali jedno místo vícekrát na stejnou
hodinu?

Výhody našeho systému

Ztrácíte peníze?
Díky neefektivnímu využití Vašich prostor èi
špatné správì rezervací?

Vyvinuli jsme pro Vás nový produkt kompletní webové øešení zamìøené
na potøeby restaurací. Obsahuje:
 WWW stránky s redakèním
systémem (díky redakènímu systému
mùžete své stránky spravovat sami),
 online rezervaèní systém - tento
specializovaný modul je vytvoøen na
míru restauracím.

Pøehled o klientech
 Získáte elektronickou databázi klientù a jejich pøesnou
evidenci.

Redakèní systém
 Díky redakènímu systému mùžete sami upravovat obsah své
internetové prezentace, mùžete upravovat menu, vytváøet
èlánky, vkládat obrázky, odkazy, tabulky ...

 Na základì tìchto dat mùžete provozovat slevový èi
vìrnostní systém (napø. dle poètu rezervací) èi je využít
k marketingovým úèelùm (zasílání aktuálních nabídek).

 Ovládání je natolik snadné, že jej zvládne i naprostý laik

Funkènost na míru

 Zmìny mùžete provést okamžitì, kdykoli potøebujete a

 Dle individuálních pøání klienta je možno doprogramovat
libovolnou funkènost.

odkudkoliv, staèí jen poèítaè s pøipojením k internetu.

 V cenì je rovnìž zahrnut originální grafický design.

Online rezervaèní systém
 Klienti se mají možnost rezervovat sami prostøednictvím online
rezervaèního systému, èímž se sníží èasové nároky na Vaše
zamìstnance.
 Získáte náskok pøed konkurencí - provedení rezervace není
omezeno pouze na Vaše provozní hodiny.

Pøehled o rezervacích a obsazenosti
 Zbavíte se zbyteèného papírování, veškeré informace jsou
dostupné okamžitì a pøehlednì všem zamìstnancùm.

 Pøehled o vytíženosti Vašich prostor - zjistíte, které dny a které
hodiny vydìlávají nejvíce, a které by naopak bylo vhodné nìjak
podpoøit.

Specializované funkce
 Na interaktivním plánku si mùžete sami mìnit poèet stolù, jejich
velikost i umístìní. Snadno si tak pøizpùsobíte rezervaèní
systém zcela dle svých potøeb a dispozic Vašich prostor.

 V kalendáøi se pøehlednì zobrazí, která místa jsou po jakou
dobu rezervována, nemùže tak dojít k omylu.

Adresa: A. Kratochvíla 3, 67401 Tøebíè
Tel.:
+420 777 925 425, +420 777 671 744
E-mail: matesova@matesova.cz

www.matesova.cz

Technická podpora
 Telefonická a e-mailová podpora zdarma.

Demo k vyzkoušení zdarma
 Vyzkoušejte si, jak je to snadné v naší on-line demoverzi na
adrese http://projekty.matcomp.cz/demos/restaurace/.


Pøístupové údaje zašleme na vyžádání.



Pokud budete mít jakékoli nejasnosti ohlednì ovládání
našeho systému, mùžete si na
této adrese stáhnout manuál
k jeho použití:
http://www.matesova.cz/priloh
y/manualy/restaurace.pdf.

