REST
FRENTE DE
BALCÃO (POS)

MOBILIDADE
PEDIDO ÀS
MESAS

A MAIS AVANÇADA FERRAMENTA
PARA A GESTÃO DO SEU RESTAURANTE

BACKOFFICE

INTEGRADO
VIDEO VIGILÂNCIA

MONITOR DE COZINHA
RELATÓRIOS ONLINE
PLATAFORMA WEB TOTALMENTE
PARAMETRIZÁVEL QUE PERMITE
EFETUAR ANÁLISE DE RESULTADOS
DE SOFTWARE XD.

APLICAÇÃO MÓVEL
CONSULTE VENDAS E
RESULTADOS EM TEMPO
REAL NO SEU TELEMÓVEL

REST

FRENTE DE LOJA

TOUCH OU TECLADO

DESENHO DE SALAS

Permite a instalação em ambiente
Touch Screen e/ou Teclado.

Crie e configure salas com mesas e
objetos realistas, ainda poderá definir
preços e IVAS por zonas.

MÓDULO DELIVERY

TRANSFERÊNCIA DE MESAS

Realiza gestão de pedidos por
atendimento telefónico para
entregas ao domicílio ou Take-Away.

Bloqueio de mesas, transferência,
reservas de mesas e visualização do
tempo de ocupação.

FECHO CEGO DE CAIXA

MONITOR DE COZINHA OU
IMPRESSORA DE PRODUÇÃO

Fecho cego, controlo de entrada,
saída, indicação de fundo de maneio
e sangria.

GESTÃO DE CONTA CORRENTE

Gestão de conta corrente de clientes,
lançamento de faturas e respetivos
recibos, pagamentos parciais e
limitação de créditos aos clientes.

Faça o envio de pedidos para monitor
ou impressoras de cozinha.

INVENTÁRIOS

Comunicação de Inventários á AT
com possibilidade de acerto de stock
por folha de Excel

RÁPIDO E INTUITIVO

FAST FOOD

Criação de menus por etapas tipo
Fast-Food ou automático tipo Menu
do Dia.

MODULO PIZZARIA

Faça registo de pizzas de forma simples
e eficiente, controlando ingredientes,
tamanhos e observações.

SISTEMA DE DESCONTOS

Desconto por percentagem, por valor.
Desconto indicando o valor total final
que o cliente vai pagar na conta.

MULTIPAGAMENTO

Permite pagar uma venda
em diversas modalidades de
pagamentos. Por exemplo, parte em
numerário, parte em cartão Visa.

CONECTÁVEL

PONTOS E FIDELIZAÇÃO

Permite associar um cartão a cada
cliente e atribuir pontos pelas vendas
ou serviços prestados e fazer a troca
de pontos por cheque prenda ou
produtos e serviços.

IMPRESSORAS DE
COZINHA

Possibilidade de definir
complementos como: bem ou
mal passado. Pode-se definir
que o complemento é pedido
em automático ao registar o
artigo.

BACKOFFICE

GESTÃO DE STOCK /
INVENTÁRIOS E APP DE
INVENTÁRIO

Solução para gestão de Stock,
múltiplos inventários, pré-venda e
consulta de preços.
Possibilita contagens e inventários
com aplicação XD Items.
Ligação direta ao Backoffice.

CRM - ACOMPANHAMENTO
TOTAL A CLIENTES

Faça a gestão e fidelização completa
de todos os seus clientes de forma
eficaz, fácil e intuitiva.

VÍDEO VIGILANCIA
Exporta ações realizadas
legendando vídeo
vigilância.

LIGAÇÃO A
DISPOSITIVOS DE
PEDIDOS

Ligação a comandos por
rádio frequencia e Android,
permitindo realizar os
pedidos das mesas.

PODEROSO NA ANÁLISE

RELATÓRIOS ILIMITADOS

BUSINESS INTELLIGENCE

De uma forma simples e poderosa,
crie e personalize listagens e
relatórios, adaptados ás suas
necessidades.

Obtenha tabelas e gráficos de uma
forma instantânea, acedendo todas
as informações pretendidas de forma
rápida e intuitiva.

FOLHA DE CÁLCULO
GRATUITA

CONTROLO TOTAL DE CONTAS
A PAGAR E A RECEBER

Clone “Excel”.
Uma folha de cálculo que liga
diretamente com os seus dados.

Uma gestão completa desde contacorrentes bancárias, conta de
despesas de férias, ou até despesas
por empregados. Ainda poderá obter
vários tipos de extratos e relatórios
específicos.

APLICAÇÃO ANDROID

PARA PEDIDOS Á MESA

Orders

Realize pedidos à mesa de forma
simples e imediata.

TRANSFERÊNCIA
DE MESA

Atendimento mais rápido, fim de enganos, maior
personalização e rotação de mesas.

Os empregados de mesa realizam os pedidos dos
clientes num tablet Android, e o mesmo é registado
automaticamente no sistema XD REST que dará
continuidade ao pedido enviando para as impressoras e
écrans de cozinha.
O XD Orders não necessita de internet para funcionar.
Já configurado com o seu XD REST, bastará instalar APP
Android e começar a usar.

REDES DE LOJA
E GESTÃO DE
FRANCHISINGS

PORTO

LOCAL OU CLOUD

Escolha o local onde deseja
guardar a sua informação No seu
PC, em rede local ou na Cloud.

LISBOA

Faça a transferência
de artigos de uma
mesa. Podendo ainda
optar por enviar
todos os artigos,
apenas com um
clique.

DESCONTOS E
PAGAMENTOS
PARCIAIS

COMPLEMENTOS
INDEPENDENTES

Envie complementos
não conetados a
um artigo. Assim,
poderá mandar
o complemento
“Urgente!” para a
cozinha

Permite o
pagamento parcial
do total da mesa de
uma forma simples e
intuitiva.

SEDE/MASTER FRANCHISING

FARO

AUTO ACTUALIZÁVEL

Nunca mais fique com o software
desatualizado.
O XD liga-se em automático à
internet e auto actualiza-se para a
última versão existente.

PORTUGAL
LISBOA
Rua António Luís Gomes,
Nº 14, Sala 22
1495-120 Algés
www.xdsoftware.pt

• Cálculo e controlo de Royalties.
• Funcionamento em mode OFFLINE ou ONLINE na Cloud.
• Funcionamento em modo local em automático em em
caso de falha de internet.
• Relatórios ONLINE por local, zonas ou agrupamentos
de casas

EXPANSÍVEL

ISENTO DE ERROS

O XD possui uma poderosa
linguagem script de programação
C#. Construa novos módulos ou
use o XD C# para ligar a outros
programas, serviços web ou sites
de comercio electrónico.

PORTO
Rua Faria Guimarães nº 829,
1º Andar
4200-292 Porto

Uma equipa de 16 Engenheiros
Programadores Seniores garantem
que qualquer erro comunicado é
corrigido no próprio dia.
Um produto à prova de bala, usado
diariamente por 13.000 clientes.

ESPAÑA
SEVILLA
Ctra. de la Esclusa, 11.
Edificio Galia Puerto
41011 Sevilla
www.xdsoftware.es

BRASIL
SÃO PAULO
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini
1140, 7º Andar - Brooklin
São Paulo - SP
www.xdsoftware.com.br

Visite-nos em www.xdsoftware.pt e obtenha demonstrativos e manuais dos nossos aplicativos.

