
MINI

Definirea catalogului de produse sub o formă arborescentă cu 
număr nelimitat de entități1

Definirea unui număr nelimitat de operatori și drepturi3

Import /export automat al catalogului de produse din fisiere 
Excel / CSV5

Marcarea avansată a comenzilor, prin fixarea atributelor de 
preparare, grupare pe platou, feluri, descrierea liberă a comenzii7

Tipărirea bonurilor fiscale pe majoritatea echipamentelor fiscale de 
pe piață9

Generarea de rapoarte de vânzări pe categorii de produse, pe 
operatori sau pe secții de preparare11

Interfață cu utilizatorul în mai multe limbi - momentan română și 
engleză13

Integrare cu aplicația Freya Mobile pentru marcarea comenzilor 
clienților de la masă, pe tabletă sau telefon mobil (Android)15

Definirea rețetelor clasice sau rețetelor complexe (Meniul zilei)17

Generarea tuturor documentelor de contabilitate primară (fișa de 
magazie, balanța de stoc, raportul de gestiune etc.)19

Registrul de casă21

Definirea clienților și a grupelor de clienți23

Preluare automată a greutății produselor folosind un cântar 
comercial la vânzare25

Delegarea operatorilor27

Descărcarea stocuri în mod on-line, la final de zi (Z), sau o$-line29

Inventariere produse pe fiecare gestiune31

Vizualizare Dashboard la deschidere aplicație Back O%ce: Evoluția 
vânzărilor pe zile, încasări per operatori, top produse vândute33

E-mail zilnic la închiderea de zi cu situatia vânzărilor / operatori / 
metode de plată, total general35

Generarea facturilor pentru clienți pe baza notelor de informare37

Aplicarea de discount-uri pe produs, vânzare sau client39

Redarea muzicii direct din interfața de vânzare41

Integrare cu site-uri de comanda de la domiciliu, magazin on-line, 
sisteme ERP - Automatizare fluxuri de lucru specifice43

Plata cu vouchere45

Plata cu card preplătit sau metome de plată custom47

Generare factură din interfața Front O%ce pe imprimanta termică49

Definirea limitărilor la marcarea produselor în funcție de zone sau 
operatori51

Definire număr de calorii pe produs și afișarea acestora pe nota de 
informare către client53

Definire timp de preparare pentru produse55

Calculare necesar și costuri pentru meniu eveniment57

Sistem de rezervări de mese59

Integrarea cu aplicația Freya Kitchen în locul imprimantelor de 
secție61

Rapoarte avansate pentru management. Exemplu: evoluția 
vânzărilor pe intervale orare sau pe zile din săptămână ș.a.63

Editarea vizuală a planului locației cu număr nelimitat de mese sau 
zone2

Definirea unui număr nelimitat de secții de preparare4

Marcarea produselor și trimiterea la secții de preparare6

Separarea și combinarea vânzărilor8

Tipărirea notei de informare, a bonurilor de comandă și a mini-
rapoartelor10

Integrarea cu diverse echipamente specializate: cititor de carduri 
magnetice / RFID, sertar de bani, afișor client, cântar comercial12

Integrare cu anumite modele de POS-uri bancare14

Definirea unui număr nelimitat de gestiuni16

Gestiunea cantitativă și valorică a stocurilor18

Export de date către programe contabile: SagaC, Win Mentor, 
WizCount, Omnidata20

Chemare taxi din interfața Front O%ce: Clever Taxi sau Star Taxi22

Asociere clienți pe vânzări24

Sistem de mesagerie intern, comunicare în timp real cu operatorii 
sau cu secțiile de preparare26

Precomenzi către furnizori cu posibilitate de conversie în NIR la 
recepția mărfurilor28

Transfer între gestiuni30

Setare praguri de stoc - critic / optim, pe materii prime sau 
mărfuri; Sugestii de aprovizionare în baza acestor praguri setate32

Importul automat de clienți și grupe de clienți34

Afișare logo grafic al locației pe nota de informare36

Generarea notei de informare în mai multe limbi38

Aplicarea automată de promoții: happy-hours, produse cadou 
(3+1 gratuit), acumulare puncte de fidelizare40

Impărțirea terminalelor pe grupe pentru a izola verticalele afacerii. 
Ex.: restaurant și autoservire42

Tipărire etichete autoadezive pentru produsele livrate, cu ajutorul 
modulului Delivery44

Plata în contul clientului46

Plata cu diverse monede la cursuri specificate anterior48

Alegerea formei de descărcare valorică a stocului: FIFO, LIFO sau 
Cost mediu ponderat50

Planificator schimbări automate de prețuri52

Sugestii de aprovizionare bazate pe vânzările dintr-un anumit 
interval (1 săptămână, 1 lună)54

Producție cu sau fără rețetă56

Evidența plăților către furnizori58

Integrarea cu aplicația Freya Hotel și posibilitatea de plată în 
contul camerei sau ca mic dejun60

Definire număr de persoane la masă și raportarea valorii medii de 
încasare pe persoană62



STANDARD

Definirea catalogului de produse sub o formă arborescentă cu 
număr nelimitat de entități1

Definirea unui număr nelimitat de operatori și drepturi3

Import /export automat al catalogului de produse din fisiere 
Excel / CSV5

Marcarea avansată a comenzilor, prin fixarea atributelor de 
preparare, grupare pe platou, feluri, descrierea liberă a comenzii7

Tipărirea bonurilor fiscale pe majoritatea echipamentelor fiscale de 
pe piață9

Generarea de rapoarte de vânzări pe categorii de produse, pe 
operatori sau pe secții de preparare11

Interfață cu utilizatorul în mai multe limbi - momentan română și 
engleză13

Integrare cu aplicația Freya Mobile pentru marcarea comenzilor 
clienților de la masă, pe tabletă sau telefon mobil (Android)15

Definirea rețetelor clasice sau rețetelor complexe (Meniul zilei)17

Generarea tuturor documentelor de contabilitate primară (fișa de 
magazie, balanța de stoc, raportul de gestiune etc.)19

Registrul de casă21

Definirea clienților și a grupelor de clienți23

Preluare automată a greutății produselor folosind un cântar 
comercial la vânzare25

Delegarea operatorilor27

Descărcarea stocuri în mod on-line, la final de zi (Z), sau o$-line29

Inventariere produse pe fiecare gestiune31

Vizualizare Dashboard la deschidere aplicație Back O%ce: Evoluția 
vânzărilor pe zile, încasări per operatori, top produse vândute33

E-mail zilnic la închiderea de zi cu situatia vânzărilor / operatori / 
metode de plată, total general35

Generarea facturilor pentru clienți pe baza notelor de informare37

Aplicarea de discount-uri pe produs, vânzare sau client39

Redarea muzicii direct din interfața de vânzare41

Integrare cu site-uri de comanda de la domiciliu, magazin on-line, 
sisteme ERP - Automatizare fluxuri de lucru specifice43

Plata cu vouchere45

Plata cu card preplătit sau metome de plată custom47

Generare factură din interfața Front O%ce pe imprimanta termică49

Definirea limitărilor la marcarea produselor în funcție de zone sau 
operatori51

Definire număr de calorii pe produs și afișarea acestora pe nota de 
informare către client53

Definire timp de preparare pentru produse55

Calculare necesar și costuri pentru meniu eveniment57

Sistem de rezervări de mese59

Integrarea cu aplicația Freya Kitchen în locul imprimantelor de 
secție61

Rapoarte avansate pentru management. Exemplu: evoluția 
vânzărilor pe intervale orare sau pe zile din săptămână ș.a.63

Editarea vizuală a planului locației cu număr nelimitat de mese sau 
zone2

Definirea unui număr nelimitat de secții de preparare4

Marcarea produselor și trimiterea la secții de preparare6

Separarea și combinarea vânzărilor8

Tipărirea notei de informare, a bonurilor de comandă și a mini-
rapoartelor10

Integrarea cu diverse echipamente specializate: cititor de carduri 
magnetice / RFID, sertar de bani, afișor client, cântar comercial12

Integrare cu anumite modele de POS-uri bancare14

Definirea unui număr nelimitat de gestiuni16

Gestiunea cantitativă și valorică a stocurilor18

Export de date către programe contabile: SagaC, Win Mentor, 
WizCount, Omnidata20

Chemare taxi din interfața Front O%ce: Clever Taxi sau Star Taxi22

Asociere clienți pe vânzări24

Sistem de mesagerie intern, comunicare în timp real cu operatorii 
sau cu secțiile de preparare26

Precomenzi către furnizori cu posibilitate de conversie în NIR la 
recepția mărfurilor28

Transfer între gestiuni30

Setare praguri de stoc - critic / optim, pe materii prime sau 
mărfuri; Sugestii de aprovizionare în baza acestor praguri setate32

Importul automat de clienți și grupe de clienți34

Afișare logo grafic al locației pe nota de informare36

Generarea notei de informare în mai multe limbi38

Aplicarea automată de promoții: happy-hours, produse cadou 
(3+1 gratuit), acumulare puncte de fidelizare40

Impărțirea terminalelor pe grupe pentru a izola verticalele afacerii. 
Ex.: restaurant și autoservire42

Tipărire etichete autoadezive pentru produsele livrate, cu ajutorul 
modulului Delivery44

Plata în contul clientului46

Plata cu diverse monede la cursuri specificate anterior48

Alegerea formei de descărcare valorică a stocului: FIFO, LIFO sau 
Cost mediu ponderat50

Planificator schimbări automate de prețuri52

Sugestii de aprovizionare bazate pe vânzările dintr-un anumit 
interval (1 săptămână, 1 lună)54

Producție cu sau fără rețetă56

Evidența plăților către furnizori58

Integrarea cu aplicația Freya Hotel și posibilitatea de plată în 
contul camerei sau ca mic dejun60

Definire număr de persoane la masă și raportarea valorii medii de 
încasare pe persoană62



PROFESSIONAL

Definirea catalogului de produse sub o formă arborescentă cu 
număr nelimitat de entități1

Definirea unui număr nelimitat de operatori și drepturi3

Import /export automat al catalogului de produse din fisiere 
Excel / CSV5

Marcarea avansată a comenzilor, prin fixarea atributelor de 
preparare, grupare pe platou, feluri, descrierea liberă a comenzii7

Tipărirea bonurilor fiscale pe majoritatea echipamentelor fiscale de 
pe piață9

Generarea de rapoarte de vânzări pe categorii de produse, pe 
operatori sau pe secții de preparare11

Interfață cu utilizatorul în mai multe limbi - momentan română și 
engleză13

Integrare cu aplicația Freya Mobile pentru marcarea comenzilor 
clienților de la masă, pe tabletă sau telefon mobil (Android)15

Definirea rețetelor clasice sau rețetelor complexe (Meniul zilei)17

Generarea tuturor documentelor de contabilitate primară (fișa de 
magazie, balanța de stoc, raportul de gestiune etc.)19

Registrul de casă21

Definirea clienților și a grupelor de clienți23

Preluare automată a greutății produselor folosind un cântar 
comercial la vânzare25

Delegarea operatorilor27

Descărcarea stocuri în mod on-line, la final de zi (Z), sau o$-line29

Inventariere produse pe fiecare gestiune31

Vizualizare Dashboard la deschidere aplicație Back O%ce: Evoluția 
vânzărilor pe zile, încasări per operatori, top produse vândute33

E-mail zilnic la închiderea de zi cu situatia vânzărilor / operatori / 
metode de plată, total general35

Generarea facturilor pentru clienți pe baza notelor de informare37

Aplicarea de discount-uri pe produs, vânzare sau client39

Redarea muzicii direct din interfața de vânzare41

Integrare cu site-uri de comanda de la domiciliu, magazin on-line, 
sisteme ERP - Automatizare fluxuri de lucru specifice43

Plata cu vouchere45

Plata cu card preplătit sau metome de plată custom47

Generare factură din interfața Front O%ce pe imprimanta termică49

Definirea limitărilor la marcarea produselor în funcție de zone sau 
operatori51

Definire număr de calorii pe produs și afișarea acestora pe nota de 
informare către client53

Definire timp de preparare pentru produse55

Calculare necesar și costuri pentru meniu eveniment57

Sistem de rezervări de mese59

Integrarea cu aplicația Freya Kitchen în locul imprimantelor de 
secție61

Rapoarte avansate pentru management. Exemplu: evoluția 
vânzărilor pe intervale orare sau pe zile din săptămână ș.a.63

Editarea vizuală a planului locației cu număr nelimitat de mese sau 
zone2

Definirea unui număr nelimitat de secții de preparare4

Marcarea produselor și trimiterea la secții de preparare6

Separarea și combinarea vânzărilor8

Tipărirea notei de informare, a bonurilor de comandă și a mini-
rapoartelor10

Integrarea cu diverse echipamente specializate: cititor de carduri 
magnetice / RFID, sertar de bani, afișor client, cântar comercial12

Integrare cu anumite modele de POS-uri bancare14

Definirea unui număr nelimitat de gestiuni16

Gestiunea cantitativă și valorică a stocurilor18

Export de date către programe contabile: SagaC, Win Mentor, 
WizCount, Omnidata20

Chemare taxi din interfața Front O%ce: Clever Taxi sau Star Taxi22

Asociere clienți pe vânzări24

Sistem de mesagerie intern, comunicare în timp real cu operatorii 
sau cu secțiile de preparare26

Precomenzi către furnizori cu posibilitate de conversie în NIR la 
recepția mărfurilor28

Transfer între gestiuni30

Setare praguri de stoc - critic / optim, pe materii prime sau 
mărfuri; Sugestii de aprovizionare în baza acestor praguri setate32

Importul automat de clienți și grupe de clienți34

Afișare logo grafic al locației pe nota de informare36

Generarea notei de informare în mai multe limbi38

Aplicarea automată de promoții: happy-hours, produse cadou 
(3+1 gratuit), acumulare puncte de fidelizare40

Impărțirea terminalelor pe grupe pentru a izola verticalele afacerii. 
Ex.: restaurant și autoservire42

Tipărire etichete autoadezive pentru produsele livrate, cu ajutorul 
modulului Delivery44

Plata în contul clientului46

Plata cu diverse monede la cursuri specificate anterior48

Alegerea formei de descărcare valorică a stocului: FIFO, LIFO sau 
Cost mediu ponderat50

Planificator schimbări automate de prețuri52

Sugestii de aprovizionare bazate pe vânzările dintr-un anumit 
interval (1 săptămână, 1 lună)54

Producție cu sau fără rețetă56

Evidența plăților către furnizori58

Integrarea cu aplicația Freya Hotel și posibilitatea de plată în 
contul camerei sau ca mic dejun60

Definire număr de persoane la masă și raportarea valorii medii de 
încasare pe persoană62
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