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Tehosta liiketoimintaa Table Trackerin	 	 NÄIN SE TOIMII

avulla.	 	 	 	 	 	 	 	 	

Ravintolat ymmärtävät nopean palvelun tärkeyden

Table Tracker auttaa ravintoloita tarjoamaan 
parempaa asiakaskokemusta ja toimimaan 
tehokkaammin.

Tilaus
Paikannin annetaan 
asiakkaalle tilauksen 
yhteydessä.

Paikannus
Paikannin tunnistaa Tagit 
asiakkaan pöydässä ja lähettää  
sijaintitiedon järjestelmään.

Tarjoilu
Tarjoilija katsoo iPadin 
näytöltä asiakkaan tarkan 
sijainnin ja toimittaa tilauksen.

Analysointi
Järjestelmä tallentaa tilausten 
toimitusajat ja toimitettujen 
tilausten määrän 
tuntikohtaisesti. Tämä 
helpottaa työntekijöiden 
resurssointia

Nopeampi Ruoan Tarjoilu
Tarjoaa kokemuksen jota asiakkaat vaativat.
Nopeampi tarjoilu tarkoittaa lämpimämpää 
ruokaa ja tyytyväisiä asiakkaita.

Parempi Tuottavuus
Anna työntekijöillesi työkalut, joilla he voivat 
työskennellä tehokkaasti. Älykäs 
työvuorohallinta auttaa käyttämään työvuoron  
tehokkaasti.

Analysointi & Raportointi
Mittaa tilausten toimitusaikaa, joka auttaa 
havaitsemaan ruuhka-ajat. Tämä helpottaa 
resurssien kohdentamista oikeaan aikaan ja 
parantaa kustannustehokkuutta.
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Table Tracker on pöydänpaikannus 
järjestelmä, joka näyttää minkä pöydän 
asiakas valitsee. Se auttaa toimittamaan 
aterian nopeasti perille.
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Kun tilaus on valmis, tarjoilijat tietävät 
tarkalleen missä asiakkaat ovat ja väri 
kertoo mitkä tilaukset ovat myöhässä.

Table Tracker kerää tärkeää tietoa omistajille siitä, 
kuinka kustannustehokkasti ravintola toimii .

MIKÄ TEKEE  TABLE  TRACKERISTA ERIKOISEN

Table Tracker ei tarjoa ainoastaan nopeaa palvelua, se myös on täydellinen 
järjestelmä tehostamaan ravintolan toimintaa. - se parantaa myyntiä!
Tällä tavalla uusi konsepti on mahdollista - käyttö on silti helppoa.

Table Trackerin pöytätagit toimivat ilman sähköä tai kytkentää. 
Paikannus tapahtuu tarkasti ja tarjoilija tietää mihin pöytään tilaus 
pitää toimittaa. Ei enää etsimistä ja vaeltelua ympäri ravintolaa.

Table Trackerin teknologia on vakuuttava. Se on säänkestävä ja toimii 
myös alhaisissa lämpötiloissa. Siksi se soveltuu käytettäväksi 
ulkoalueilla. RFID tekniikka mahdollistaa erilaisia asennustapoja - löydä 
sopiva teidän tarpeisiinne!
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