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ASiS HoReCa - soluție completă 
pentru gestionarea companiilor 
din domeniul HoReCa

Ce este ASiS HoReCa?

ASiS HoReCa este o soluție software inovativă 

care gestionează eficient activitatea firmelor 

care oferă servicii de cazare, restaurant, bar, 

fast-food, cafenea, catering și autoservire.

ASiS HoReCa este o aplicație de tipul CLOUD 

COMPUTING ceea ce înseamnă că utilizatorului 

îi sunt puse la dispoziție module care pot fi de 

restaurant (gestionare mese, bucatarie), hotel, 

Tablou de Bord al managerului, pentru care 

accesul se poate realiza prin intermediul unui 

browser de Internet (Internet Explorer, Google 

Chrome, Safari, Opera, Mozilla Firefox).

Dezvoltată în limbajul Adobe Flash Builder 4, ASiS 

HoReCa este o aplicație RIA (Rich Internet 

Application).
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Avantajele solutiei ASiS HoReCa

1. Este o soluție dezvoltată pe o platformă 

tehnologică de ultimă generație RIA (Rich 

Internet Application): 

· aplicațiile pot fi accesate ușor și securizat prin 

intermediul Internetului, de oriunde, pe bază de 

utilizator și parolă. 

· nu necesită instalare locala, ci doar o 

conexiune normala de Internet. 

· update-urile software au loc automat, pe 

server și se propagă automat către toți utilizatorii

· toate setările se fac pe server, de către 

furnizorul soluției, utilizatorii beneficiind de 

funcționalități la cheie

· este atât de intuitivă încat utilizatorii nu 

necesită instruiri avansate

2. Este un mini-ERP ;  beneficiază de 

experiența de peste 20 de ani al furnizorului de 

soluții informatice integrate Alfa Software; 

3. Folosește baza de date Microsoft SQL - 

printre cele mai performante existente la nivel 

mondial.

4. Poate fi accesată de oriunde, în mod 

securizat, prin intermediul unei conexiuni de 

Internet.

5. Modulul destinat ospătarilor și managerilor 

rulează inclusiv pe tablete dotate cu diferite 

sisteme de operare:  Android și iOS. 

6. Oferă informații în timp real. Pe masură ce 

se introduc date în sistem, ele dau efect automat 

asupra stocurilor, rapoartelor sau înregistrarilor 

contabile. De exemplu, orice ieșire (vânzare) din 

modulul de Vânzare va da efect în timp real 

asupra stocului și va putea fi vizualizată în 

rapoartele destinate managementului, se va 

regăsi în reprezentarea grafică ai indicatorilor 

operaționali din cadrul ASiS Manager. 



7. Structurează informațiile economice și le 

reunește într-o bază de date unică

Indiferent de sursa de proveniență a datelor 

(ospătari, POS Vânzare sau gestiune) și de 

modalitatea de adăugare a lor în sistem (prin 

tastare, scanare a codurilor de bare, etc), baza de 

date unică a soluției ASiS HoReCa reunește toate 

aceste informații într-o manieră structurată. 

Aplicațiile ASiS HoReCa sunt responsabile de 

culegerea, validarea și prelucrarea datelor 

introduse de utilizatori prin intermediul unei 

interfețe intuitive și prietenoase. 

8. Garanteaza siguranța datelor

9. Conectarea la ASiS HoReCa se face în baza 

utilizatorului propriu și a unei parole. 

Gestiunea utilizatorilor și a drepturilor se 

realizează de câtre furnizorul soluției ASiS 

HoReCa, pe server.

10. Se poate limita accesul la aplicație al 

utilizatorilor, pentru anumite module, meniuri 

sau pe puncte de lucru, etc. 

11. Furnizorul soluției realizează zilnic backup-uri 

ale bazei de date

12. Fidelizează clienții - ASiS HoReCa oferă 

instrumente de marketing și fidelizare ale clienților 

prin definirea politicilor de preț și de discount 

13. Ofe ra  ins t rumente  avansa te  de  

management: rapoarte, indicatori grafici 

14. Generează documente contabile automat 

și date în format electronic care pot fi preluate 

în orice soft de contabilitate, dacă softul 

permite importul de date în format Excel, Word, 

etc.

15. Este o soluție scalabilă care poate fi 

extinsă cu ușurință înspre soluția ERP 

complexă ASiS

16. ASiS POS Vânzare permite interfațarea 

pentru partea de back-office (contabilitate, 

salarizare, etc) și cu alte sisteme informatice 

integrate
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Componența soluției ASiS HoReCa

Soluția ASiS HoReCa este alcatuită din următoarele module:

1. ASiS Ospătar - pentru preluarea comenzilor clienților de pe dispozitive mobile

2. ASiS Bucătărie - pentru managementul comenzilor în bucătărie

3. ASiS POS Vânzare - pentru emitere note de plată / bonuri fiscal / documente de încasare

4. ASiS Manager - gestiunea materiilor prime/materialelor, inventare, analize grafice și rapoarte

5. ASiS Recepție - pentru managementul rezervărilor hoteliere
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Funcționalitățile principale ASiS HoReCa

RESTAURANT

· Funcționează pentru touchscreen (ASiS POS 

Vânzare/ASiS Bucatarie) și dispozitive mobile 

dotate cu Android /IOS (ASiS Ospatar/ASiS 

manager)

· Interfața de restaurant (ASiS POS Vanzare) 

permite configurarea facilă a meselor conform 

dispunerii lor fizice. Fiecare masă este 

reprezentată grafic, numerotată corespunzator și 

poate fi atribuită în dreptul unui responsabil 

(chelner, ospătar) / loc de muncă. Forma și 

dimensiunea meselor sunt configurabile. De 

asemenea, culori diferite semnalizează dacă 

mesele sunt libere sau ocupate.

· Preluarea comenzilor se poate realiza fie prin 

interfața de tip Touchscreen (ASiS POS 

Vanzare), fie direct de pe telefonul mobil (ASiS 

Ospatar). In ambele cazuri, produsele sunt 

grupate în categorii și sunt ușor de regasit, 

astfel încât comenzile să se realizeze în cel mai 

scurt timp posibil.

· Gestionarea comenzilor se realizează 

integrat, pe stări, pe tablet sau ASIS POS 

Vânzare și (bucătărie/bar). Fiecare comandă 

preluată poate fi vizualizată în timp real la 

bucătărie (ASiS Bucatarie), și invers pentru 

comenzile pregătite (pe touchscreen sau prin 

ASiS Ospătar).

· Fiecare produs are o imagine atașată ceea 

ce facilitează identificarea lui pe interfață de tip 

touchscreen.

· Se pot realiza promoții Happy Hour.

· La închiderea unei comenzi se emite o notă 

de plată și bon fiscal/factură fiscală, existând 

modalități multiple de plată: numerar, card, tichete 

de masă, puncte de fidelitate, etc.

· Este posibilă definirea de rețete și 

realizarea de antecalculații pe baza lor precum 

și generarea automată a consumurilor în baza 

rețetelor definite.

· Ca element de noutate, clienții restaurantului 

pot vizualiza în timp real nota de plată de pe 

telefonul mobil prin accesarea unei pagini 

web. Nota de plată poate fi împărțită pe mai multe 

subtotaluri printr-o funcție de tipul Drag and drop a 

produselor consumate - facilitatea Împarte nota 

cu prietenii!

· Aplicația ASiS HoReCa este perfect integrată 

cu aplicația de Contabilitate și Gestiune ceea ce 

permite gestionarea intrarilor, ieșirilor și 

transferurilor din gestiuni (bar, bucătarie, etc) 

în timp real, cu generarea automată a 

documentelor primare și a notelor contabile.

· Modulul ASiS Manager dispune de o mare 

varietate de indicatori grafici și rapoarte, cu 

posibilități multiple de filtrare: de exemplu 

vânzări pe produse și ore, vânzări pe ospătari, etc
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HOTEL

· Modulul destinat managementului hotelier 

permite definirea grafică a structurii hoteliere pe 

nivele și camere, ținându-se cont de caracteristici 

precum număr de paturi, single/double, etc.

· Interfața de management a rezervărilor e 

reprezentată de un grafic Gantt în care se pot 

vizualiza pe perioada dorită camerele ocupate, 

rezervate, în curs de curățenie sau libere. Din 

această interfață sunt generate operațiile de 

check-in, check-out, se poate realiza adăugarea 

sau anularea rezervărilor. În orice moment, există 

o evidență clară a numărului de camere libere și 

rezervate.

· Camerele sunt gestionate pe stări, care se pot 

configura conform nevoilor clientului. În funcție de 

starea în care se găsește o cameră (liberă, 

rezervată, ocupată, etc), ea poate fi semnalizată 

într-o culoare anume în interfața Gantt. 

· În interfața Gantt, există posibilități de filtrare 

multiple care permit vizualizarea exclusivă (dacă 

se dorește) pe o perioadă de timp a rezervărilor 

sau a camerelor libere/ocupate.

· Preluarea rezervărilor în acest modul se face 

în timp real manual sau direct din site-urile 

specializate (booking.com, hrs.com etc). Aplicația 

ține cont de data și modalitatea prin care s-a facut 

rezervarea și preia automat tarifele setate în 

prealabil (prețuri standard sau promoționale).

· Există posibilitatea de a gestiona pachete 

turistice integrate (cazare, masa, servicii).

· Există posibilitatea mutării notei de plată de la 

restaurant pe camere.

· Operațiunile de tip protocol sunt permise ca 

excepție, iar programul generează documentele 

interne aferente.

· Există posibilitatea de a integra si activa 

cardurile de acces pe camere.

· Rezervările telefonice pot fi preluate automat 

în aplicație prin integrarea acesteia cu centrala 

telefonică a hotelului.

· Sunt gestionate informațiile de la clienți 

privind check-in-ul, dar și istoricul șederii 

(preferințe, comenzi, etc) pentru a putea realiza 

ulterior oferte personalizate.

· Se poate realiza integrarea aplicației cu casa 

de marcat și emiterea de bonuri fiscale.

· Pentru cazări, se pot emite si facturi proforme 

sau fiscale, iar plata se poate realiza prin card, 

numerar, etc. Facturile se pot transmite automat 

in format PDF, pe email, clienților. 


