
ASiS - Solutie ERP pentru parcuri de distractii, spa-uri, 
stranduri, evenimente private

   Solua ASiS ERP asigura cu succes managementul tuturor acvitailor in cadrul parcurilor de distraci, stran-
durilor, spa-urilor, locailor private, aducand toate informaile necesare intr-o baza de date unica, in mp real 
(nu e nevoie de sincronizare). ASiS este o solue web-based si deci online ceea ce inseamna ca personalul dintr-o     
locae (ospatari, bucatari, manageri, personal intrare) poate introduce sau are acces la informai din sistemul 
ERP, din orice punct al locaei/parcului/strandului. 
ASiS ERP, soluția personalizată pentru domeniul HoReCa, prin aplicaile sale, se concentreaza pe urmatoarele    
aspecte importante:

A. GESTIONAREA TURNICHETILOR/a 
BARIERELOR DE ACCES/ a BILETELOR DE 
INTRARE prin oferirea clienlor unor bratari elec-
tronice (cu NFC). Fiecarui client i se ofera o bratara cu 
un cod unic care se incarca cu contravaloarea unei 
sume de bani (incasare prin cash sau card). Prin 
scanarea bratarilor este posibila:
1.i1.intrarea in incinta/locae -> gesonarea numarului 
de clien, a capacitai maxime, etc
2.inchirierea dulapurilor din vesar/deschiderea     
dulapurilor din vesar -> gesonarea numarului de 
dulapuri libere/ocupate
3.pl3.plata serviciilor din incinta/locae -> gesonarea 
gradului de ocupare a personalului care ofera servicii  
( de exemplu masaj, etc)

   

B. GESTIONAREA COMENZILOR IN          
LOCATII DE TIP CANTINA/OPEN BAR/   
IMPINGE TAVA
comenzile se preiau pe interfata de p touchscreen. 
Produsele sunt grupate pe categorii si au imaginI atasa-
ta pentru idenficare facila. 
Incasarea se face cu bratarile NFC. 
Daca stocul de preparate scade sub o anumita limita, 
bucatarii primesc o alerta pe tableta din bucatarie 
pentru completarea stocului de preparate.

   

4.plata produselor din incinta/locae -> gesonarea 
stocului in mp real
5.returnarea contravalorii sumei de bani neulizate  -> 
gesonarea banilor virtuali de pe bratari, a incasarilor 
propriu-zise si a plalor
6.inregistrarea de sume suplimentare pe bratara si i  
ncasarea lor fizica



C. GESTIONAREA COMENZILOR DE LA 
RESTAURANT/BAR prin:

D. MANAGEMENTUL COMENZILOR DIN 
BUCATARIE e integrat cu comenzile primite de 
ospatari asel incat transferul de informae e bidirec-
onal. Cand sunt gata preparatele din bucatarie, starea 
comenzilor se schimba si ospatarii primesc o alerta pe 
telefon privind comenzile lor. 
In bucatarie, in ASiS se definesc retete pentru          
preparate - cu ingrediente, canta, iar la finalizarea 
comenzilor, scade automat stocul produselor ulizate.  
   

 1. MANAGEMENTUL MESELOR
Mesele se regasesc pe interfata de touchscreen        
conform dispunerii lor fizice, pot fi atribuite unui 
ospatar (loc de munca) si sunt semnalizate diferit 
daca sunt ocupate.

2. AUTOMATIZAREA PROCESULUI DE PRELU-
ARE A COMENZILOR  
Sunt preluate informaile privind produsele cerute 
de clien de catre ospatari, direct de pe telefonul 
mobil sau de pe interfata POS (touchscreen).     
Comenzile se vad instantaneu la bucatarie, unde se 
dau in lucru.

3. GRUPAREA PRODUSELOR PE CATEGORII
pentru idenficare facila pe tableta/telefon de catre 
ospatari si atasarea unei imagini categoriei/produsu-
lui pentru touchscreen.

4. ACTUALIZAREA IN TIMP REAL A STOCU-
RILOR - pe masura vanzarilor si a recepilor

5. REALIZAREA DE PROMOTII HAPPY HOUR/ 
MENIUL ZILEI

6. FIDELIZAREA CLIENTILOR prin carduri cu 
puncte de fidelitate, polici de discounturi setate 

7. INCASAREA COMENZILOR cu ajutorul bratari-
lor NFC



E. OPTIMIZAREA STOCURILOR FUNCTIE 
DE VANZARI
 In baza comenzilor, a stocului disponibil, a comenzilor 
de aprovizionare in curs sau a altor parametrii        
specifici acvitai clientului, ASiS calculeaza un stoc 
minim si daca e cazul, poate genera un Necesar de 
aprovizionare.   

F. GESTIUNEA STOCULUI SI A                
PERISABILITATILOR  realizeaza controlul intrari-
lor, iesirilor si a inventarierii in depozit. Se ne cont de 
data de expirare a produselor. G. EVALUAREA PERFORMANTEI         

VANZARILOR PE OSPATARI/              
PERIOADE/SERVICII prin intermediul rapoar-
telor si a indicatorilor grafici predefinite si a altor 
rapoarte, care se pot personaliza. De exemplu: Top 
vanzari pe produse si ospatari, Analiza vanzari pe ser-
vicii extra, Marja comerciala pe ospatari, etc. 
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