RMSV
MANAGER

Få oversikt og kontroll med det
kompplette restaurantsystemet
Et komplett resaturantsystem
RmsV er et komplett restaurantsystem
som gir deg all informasjonen du behøver
for effektivt å kunne ha kontroll over din
virksomhet. Systemet tilpasses enkelt for
alle typer HORECA bedrifter og du kommer
raskt til å oppnå betydelige gevinster i
form av økt service, mer effektivitet.
Det de aller fleste av oss ønsker seg mere
av er tid som kan benyttes sammen med
dem man er glad i. Ved bruk av RmsV vil
du oppnå dette samtidig som du har full
kontroll over den daglige driften av ditt
etablissement.
Kvitt deg med svinn og brekk
RmsV har en innebygget modul for
lagerstyring. Den gir deg verktøyet

for å få kontroll over bedriftens svinn
og brekk. Du kommer også til å få
full pris og kostnadskontroll på dine
menyer, noe som hjelper deg til å bedre
dine bruttofortjenester. Automatiske
funksjoner og rapporter gjør at det krever
lite av din tid, men gir deg mye tilbake.
Den innebygde funksjonen Kundekort lar
deg skrive ut faktureringsgrunnlag over
kundenes varekjøp ukesvis, månedsvis
eller ønsket periode. Kundekortmodulen
forenkler også din behandling av kontant,
hvor kunder oppvaluerer kort. Kan
også brukes som gavekort. Med større
kunnskap om dine kunder, kan man til en
hver tid ha det beste tilbudet.
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Effektive rapporter
RmsV har et stort utvalg av rapporter som hjelper deg å effektivisere din
drift samt bedre kontroll på dine nøkkeltall. Alle rapporter har en layout
som gjør dem meget lettleste og alle rapporter kan eksporteres til f.eks.
Excel, Adobe PDF eller fil. Dette er meget fordelaktig hvis man ønsker å
eksportere data til andre systemer eller selv ønsker å bearbeide dataene i
rapportene.
Utviklingen av RmsV skjer sammen med kundene
Våre kunders ønsker ligger til en hver tid til grunn for den videre
utviklingen av RmsV. Alle våre kunder får alle nye funksjoner i form av
software oppgraderinger 1-2 ganger per år eller ved behov. Siden all
utviklingen skjer hos oss, etter ønsker fra våre kunder og fohandlere vil
systemet til enhver tid være utviklet etter brukernes premisser.
Integrasjon mot eksterne systemer
RmsV integreres enkelt opp mot de aller fleste eksterne kontroll og
styringssystemer, som f.eks. hotell, bank/kredittkort, økonomi og
dispensersystemer, adgangskontroll etc.
En integrasjon mot slike eksterne systemer sparer både tid og risiko for
feilslag.
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