Kalmasoft MasterChef

مواصفات نظام ماسترشيف

www.kalmasoft.com/KBSS/rssa.htm

1
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تصميم مرن يناسب المطاعم الصغيرة والكبيرة
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شاشات مخصصة لتعمل باللمس

أزرار مختصرة واضحة ومعبرة
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إدارة الطلبات

(إدارة المكان )طلبات الصالت وخدمة الغرف
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تخليص الحسابات )نقاط البيع(

هندسة قوائم الصناف وتسعير الطلبات
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شاشة المطبخ

خمسة استايلت متميزة متاحة للختيار حسب الرغبة
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ميزات النظام
الميزة

تفاصيل الميزة

واجهات معبرة

يستخدم برنامج ماسترشيف واجهات بائنة ومنطقية في تعاقبها
وتشتمل على وسائل توضيحية يمكن الوصول إليها مباشرة عبر
الضغط على الشاشة.

إمكانات البرنامج

شاشة عمل للطلبات سهلة ومعبرة
إدارة قوائم الطعام وهندستها
إدارة لشؤون العاملين بالمطعم
إدارة لكل أنواع الحسابات والفواتير واليصالت
إدارة المكان للصالت وتأجير قاعات المناسبات للفراح والجتماعات
الرسمية وغيرها
وحدة لحساب تكلفة كل صنف طعام حسب مكوناته مع إمكان
حساب القيمة الغذائية
إدارة الموردين للمواد التموينية
إدارة أسطول التوزيع
إدارة الزبائن والعملء
إمكانية إضافة الدفع اللكتروني
إمكانية الطباعة على ورق حراري قياس  2أو  3بوصات أو العرض
على الشاشة
إمكانية إضافة الطلب اللكتروني من قوائم على أجهزة محمولة

معلومات مدمجة
مجهزة

 30تقرير مختلفة في حسابات التكاليف والمخزون والموارد البشرية
وأسطول التوزيع
 50صنف عالمي للمواد التموينية مجهز داخل البرنامج
 400صنف من معدات المطبخ مجهزة داخل البرنامج لمطعم بمئة
طاولة يمكن تعديلها
 100صنف طعام عالمي مجهز بالصور وبثلث لغات العربية
والنجليزية والفرنسية
 6تصنيفات لنواع المطابخ العالمية
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الميزة

تفاصيل الميزة

الحسابات

تقرير المرتبات إجمالي
تقرير التأمينات
تقرير التسوية الضريبية
تقرير إجمالي انتاج العاملين
تقرير إجمالي استحقاقات الموردين
تقرير تفصيلي انتاج العاملين
تقرير الحسابات البنكية
تقرير الجور المستحقه قبل الصرف
تقرير فئات التأمين الطبي
مجموعات الستحقاقات والستقطاعات )الحسومات(

الحفظ الحتياطي

يقوم البرنامج بحفظ نسخة من قواعد البيانات حسب الطلب أو
كل فترة زمنية محددة.

ملخص المواصفات
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•

النظام مخصص للمطاعم والكافتيريات ومطاعم الفنادقحيث يشمل نقاط البيع وهو
مقسم لثلثة انظمة )صالة  -تيكواى – ديلفرى(

•

يدعم نظام عمل صالت و اقسام و نظام عمل بيع مباشر

•

يدعم شاشات اللمس وإظهار رقم الطالب للمتصل دون الحاجة للبحث

•

يدعم تحديد عدد الموائد ونقل الخدمة من مائدة لخرى

•

يشمل شاشة للعاملين بالمطبخ لظهار الطلبات أارقامها دون الحاجة لطباعة كوبون
اضافي لموظفى المطبخ

•

النظام يمكنك من تسجيل بيانات الموردين ومتابعة حساباتهم ومواعيد الدفعات

•

يمكنك من متابعة المخزون ومن تحديد تكاليف كل صنف ومكوناته وتحديد ربحه
وعمل جرد للمخزن في أي وقت وبعد كل وردية

•

شاشة مخصصة للكاشير تتيح عرض الصناف والتحكم بها بكل سهولة من أزرار
للمنتجات يتم الضغط عليها من الماوس او شاشات اللمس

•

إمكانية تحديد عدد الموائد فى المطعم واختيار المائدة من رسم للموائد يظهر
الموائد الفارغة والموائد المشغولة حاليا أو تحديدها كتابة

•

إمكانية إيقاف بيع أي صنف مؤقتا.

•

طباعة الطلب للمطابخ لحظة تسجيل الطلبات و على اكثر من طابعة.
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•

إمكانية تثبيت سعر توصيل للديلفرى يظهر تلقائيا وأيضا رسوم خدمة اضافية

•

إمكانية طباعة ورق مخصص للمطبخ يظهر فيه الصنف والكميات بدون السعار

•

بحث متقدم يتيح للشيكات المسددة والغير مسددة وشيكات الديلفرى والصالة
والتيك أواى

•

يوجد شاشة خاصة للمطبخ لعرض الطلبات بالصناف والكميات ورقم المائدة وغيرها

•

نظام تقارير متقدم للبحث فى الشيكات لتسليم الورديات

•

إمكانية التعامل بالكميات والقطع ويمكنك تفعيلها من العدادات لتظهر مباشرة
مجموعة أزرار للكميات )أجزاء الكيلو ( وهذه مفيدة للصناف التي تحسب بالكمية

•

شاشة أزرار حساب كميات يمكنك من خللها إضافة اختيار الصنف وكتابة المبلغ
وسيقوم النظام تلقائيا بحساب الكمية المطلوبة

•

يمكنك من متابعة حركة النقدية بالخزينة

•

مصمم ليساعدك علي جرد المخزن في أي وقت وبعد كل وردية

•

النظام يحسب لك تكاليف كل صنف وذالك عن طريق حساب تكاليف مكوناته وتحديد
ربح كل صنف أيضاً

•

يمكنك متابعة المخزون وينبهك عن نقص المكونات عن حد معين

•

يحتوي مستويات مستخدمين لتنظيم تفعيل امكانيات كل مستخدم ولكل
مستخدم كلمه مرورو خاصة به وذالك لضمان الخصوصية والمان

•

النظام يعمل علي جميع الطابعات وجميع المقاسات

متطلبات تشغيل نظام ماسترشيف
نوع المتطلبات

التفاصيل

نوع الحواسيب

x86, 32bit

أنظمة التشغيل

)Microsoft Windows NT (Windows8,Windows7, XP,
2000

إدارة قواعد البيانات

MySQL Server Version 5.5, MySQL Workbench

مساحة التخزين المطلوبة على
القرص الصلب

 1غيغابايت على القل

سرعة المعالج المطلوبة

معالج بنتيوم  1غيغاهيرتز أو أسرع

الذاكرة المطلوبة

 1غيغابايت أو أكثر

حجم الشاشة المناسبة

 15بوصة أو أعرض

أقل عدد للتشغيل

 3أفراد

أقصى عدد للتشغيل

 20فرد
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:مواصفات الجهزة
Display

15" LCD, Active matrix TFT, 1024x768

Touchscreen

Resistive, PCAP Multitouch

Processor

Intel Atom DualCore 2GHz, Intel's 4th
Generation (Haswell) Core Pentium / i3 / i5 / i7

Memory

2GB, up to 16GB (depending on processor
type)

Video Memory

128MB, up to 1GB (processor dependent)

Storage

Hard Drive, Solid-State Disk (SSD)

CD/DVD

Internal (optional)

Operating System

Windows 7 Prof, POS 7, Windows 8.1, Linux

Network/Ethernet

Intel 10/100/1000 BaseT

WiFi (wireless)

RF 802.11 a/g/n (optional)

Serial Ports

4

USB Ports

Atom model: 6 x USB 2.0 / Core model: 3 x
USB 2.0, 3 x USB 3.0

Cashdrawer Port

Optional (Epson emulation, 24V)

Mounting Options

Standard: Desktop Base

Wallmount: 14.6 x 12.3 x 3.3 inches /
380 x 312 x 85 mm
Weight

With Base: 22 lbs / 10 kgs

Wallmount: 11 lbs / 5 kgs
Operating Temperature

0° C to 40° C

Power Supply

External, 120W, AC 100-240V

Integrated Add-ons

3" Thermal Printer

www.kalmasoft.com/KBSS/rssa.htm

10

