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Presentació

Soluciona totes les necessitats del seu restaurant, gestió de
reserves, entrada dels càrrecs de cada taula en el moment de fer
la comanda, amb la possibilitat que la cuina i el celler les rebin a
través d'impressora; facturació de clients, control de caixa,
cobraments en efectiu o amb targeta i impressió dels documents
en l'idioma del client. Addicionalment, si es combina amb GESCO3,
permet portar el control de l'stock dels productes. 

Un programa pensat per facilitar-li la gestió diària

El programa de Gestió Restaurants RESTA3 ha estat dissenyat per resoldre, de manera pràctica
i senzilla, la gestió de restaurants o snacks.

El programa RESTA3 incorpora la reserva de taules, la facturació de clients, el control de caixa,
la gestió de cobraments i tot un conjunt d'estadístiques.

L'aplicació RESTA3 fa servir els mateixos fitxers de dades que el programa GESCO3, la qual
cosa permet que amddós treballin de manera conjunta per gestionar les compres i els
pagaments a proveïdors i l'stock del magatzem.
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Prestacions

Configuració del Restaurant

El programa permet entrar la distribució de les taules al menjador com si es tractés d'un dibuix
de planta i fa possible la instal·lació d'impressores de tiquets a la cuina i al celler, la qual cosa fa
que el programa informi automàticament dels plats/begudes a preparar tenint com a base les
comandes de cada taula. També es pot associar una tarifa i un sistema de facturació per
zones/menjadors o per taules.

Pantalla Tàctil i PDA amb Serveis de Terminal

Si l'usuari disposa d'una pantalla tàctil o d'un terminal portàtil PDA, el programa es podrà
configurar per l'ús d'aquests dispositius i modificar la disposició i el disseny dels diferents
elements que formen el TPV (teclat, visor, botons, etc.). 

Tipus de Cobraments

El programa permet diferenciar els cobraments realitzats en efectiu, targetes de crèdit, xecs o
moneda estrangera. En aquest darrer cas, el programa aplica el canvi de la moneda triada i, de
manera opcional, una comissió.

Reserves de Taules

És possible entrar les reserves de taules detallant la data, el servei (dinar o sopar), el nom del
client, el nombre de persones, la taula assignada, l'hora prevista i un comentari.

Terminal Punt de Venda (TPV)

Des d'aquesta operació es poden confeccionar albarans, factures, tiquets de venda i moviments
de caixa. Les comandes de cada taula s'introdueixen a l'ordinador immediatament després que el
client hagi fet la seva petició al servei de menjador o sala.

També és possible entrar els càrrecs en el moment de confeccionar la factura, que es farà de
manera automàtica, només cal entrar el número de taula. Poden fer-se factures amb IVA
detallat (restaurants) i tiquets amb IVA inclòs (snacks).

Així mateix, en el cas dels hotels/càmpings, el programa confecciona notes de càrrec (albarans)
per ser inclosos a la factura de l'hotel/càmping. Si es disposa del programa HOTEL3 o CAMPI3,
el traspàs pot realitzar-se automàticament.

La impressió dels documents TPV (tiquets, albarans o factures) pot fer-se mitjançant una
impressora de 40 columnes. Tots els documents poden ser impresos en l'idioma del client.

El cobrament de les factures i dels tiquets podrà realitzar-se en qualsevol dels tipus de
pagament previstos, ja que el programa fa el canvi de moneda corresponent.

Estat de les Taules

El programa mostra, en colors diferents, la situació de cada taula en el plànol del menjador,
d'acord amb les dades entrades prèviament: lliure, reservada, ocupada, facturada o cobrada.

Arqueig de Caixa

En qualsevol moment es pot realitzar un arqueig de caixa amb el resum dels imports cobrats i
pagats al llarg del dia i en cadascun dels tipus de cobrament.
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Tancament de Caixa

Aquesta operació acumula els moviments de caixa en un únic moviment que recull el saldo de
cada tipus de cobrament a cadascuna de les caixes (usuaris).

Facturació Global de Tiquets

Aquesta operació traspassa les línies dels tiquets confeccionats a una única factura per
cambrer, que agrupa a cada línia, les de tots els tiquets del cambrer que tinguin el mateix codi
de l'article.

Vendes

L'aplicació permet la confecció de pressupostos a clients, a partir dels quals es podran imprimir
les comandes, els albarans i les factures corresponents.

Cobraments

Aquesta aplicació inclou l'elaboració automàtica dels rebuts en paper i normes 19, 19D, 32 i 58
del Consell Superior Bancari o bé segons la norma 34 en cas que la remesa sigui d'abonaments,
per ser enviades a les entitats bancàries. Inclou alhora la gestió de cobraments a partir de les
remeses entregades al banc.

Comunicacions

L'aplicació pot acceptar un mòdul de comunicacions per a la generació i enviament de dades
entre varis ordinadors. L'intercanvi de dades es realitzarà sempre entre l'ordinador central i els
ordinadors sucursals.

La finalitat d'aquesta comunicació és enviar a les sucursals els fitxers mestres (clients, articles,
seccions, etc.) de la central i actualitzar en ella mateixa els fitxers de transaccions amb els
moviments (comandes, albarans, factures, etc.) que s'hagin realitzat a cada sucursal.

La comunicació pot realitzar-se mitjançant correu electrònic o altres formes d'emmagatzament.
La recepció de les dades inclou un control d'errades per assegurar la integritat d'aquestes.

Fiscalitat

El programa imprimeix el llibre de factures emeses.

Comptabilització

L'aplicació permet la comptabilització automàtica al programa CONTA3 de les factures i tiquets,
i dels cobraments portats a terme.

Característiques Generals

Versions

Tots els programes són bilingües (castellà-català). Les aplicacions d'Informàtica3 poden ser: 

TOTAL (multiusuari/multiempresa) per a instal·lacions en xarxa local amb un nombre il·limitat
d'usuaris, amb accés a 1000 empreses/exercicis per carpeta.

MULTI (multiusuari/multiempresa) per a instal·lacions en xarxa local amb un màxim de 3
usuaris simultanis, amb un accés a 1000 empreses/exercicis per carpeta.

MONO (monousuari/monoempresa) en què només pot treballar un usuari, amb una única
empresa per exercici i en una única carpeta.
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Interfície d'Usuari

Tots els programes han estat dissenyats per poder realitzar les operacions més habituals fent
servir el teclat o el ratolí. Sempre que ha estat possible s'ha primat únicament l'ús de tecles
directes, sense haver de realitzar combinacions entre elles. En les aplicacions poden definir-se 
macros i tecles programables per executar de manera ràpida i fàcil feines complexes o
repetitives.

Nivells d'Accés

L'usuari supervisor, qui té els màxims privilegis, assigna a la resta d'usuaris el nivell d'accés per
a cadascun dels programes instal·lats, amb la possibilitat de bloquejar/limitar l'entrada al
personal no autoritzat a operacions confidencials.

Camps Extra

Els usuaris poden afegir camps extra als fitxers i incloure'ls als documents.

Llistats, Textos i Gràfics

A totes les operacions s'inclou la confecció de llistats, textos i gràfics, els quals incorporen una
capçalera amb les dades de l'empresa. Aquests documents es poden rectificar i adaptar segons
les necessitats dels usuaris, visualitzar per pantalla, imprimir en paper, enviar per correu
electrònic, exportar en format text (TXT o RTF), Excel (XLS) o PDF. La impressió dels llistats
pot fer-se en format gràfic o en format text.

Utilitats i Accessoris

Les aplicacions disposen d'un conjunt d'utilitats i d'accessoris per realitzar duplicats (en el
mateix disc dur) i còpies de seguretat (en unitats externes, unitats de disc o correu electrònic)
dels fitxers de dades, així com la seva possible recuperació. En cas de fallada en el
subministrament del corrent elèctric, pot efectuar-se una reconstrucció d'índexs que permeti
seguir treballant sense haver de fer servir el duplicat dels fitxers de dades.

Correspondència

Tots els programes disposen de la operació de Correspondència que permet la confecció de
cartes o e-mails que poden adjuntar un document generat pel programa (llistats, textos i
gràfics) o un arxiu de text que pot ser creat per l'usuari des de la mateixa operació. Les
trameses poden adreçar-se a un destinatari (tramesa individual) o a diversos destinataris
(tramesa en sèrie).

Actualitzacions Automàtiques per Internet

Inclou la guia completa del programa (Guia de l'Usuari). El programa està preconfigurat per
realitzar actualitzacions automàtiques a través d'Internet, que permeten a l'usuari disposar
sempre de l'última versió.

Ajuda

Polsant la tecla d'ajuda en pantalla [F1] s'obté informació detallada relacionada amb el camp on
es troba el cursor o amb l'operació que s'està realitzant.

Protecció de Dades

En el tractament de dades de caràcter personal, el programa compleix amb les mesures de
seguretat de nivell mitjà, segons el que s'estableix en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de
desembre.
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Requisits Mínims

Ordinador PC compatible tipus Pentium.
Un mínim de 256 Mbytes de memòria RAM.
Una targeta de vídeo amb resolució mínima de 1024x728 ó 1280x720 píxels.
Un lector de CD-ROM o connexió a Internet.
Un disc dur amb més de 100 Mbytes lliures.
Un sistema operatiu Windows XP, Vista, 2003, 2008 o Windows 7.
Una impressora d'injecció de tinta, làser o d'agulles compatible amb Windows.




