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Špecializované funkcie
Funkcie ako plánovanie akcií a limitov sú určené pre prípravu 
hromadných firemných akcií, seminárov a kongresov s ná-
sledným vyúčtovaním a spotrebou surovín. Limity navyše 
umožňujú pri plánovaní sledovať cenu stravnej jednotky  
a upozorňujú na jej prípadné prekročenie. Tvorba denného 
menu uľahčuje jeho prípadné plánovanie, evidenciu počtu 
predaných porcií a následný odpis surovín.

Sieťové riešenia
Viaceré samostatné gastronomické prevádzky je možné 
spojiť do jedného celku s vytvorením centrály. Výhodou 
je centralizácia číselníkov, komplexný prehľad za firmu  
ako celok aj za jednotlivé prevádzky (podľa oprávnení), 
účinná kontrola, centrálny nákup a skladová evidencia.

Externé systémy a zariadenia
K dispozícií je celý rad prepojení na rôzne systémy, 
prostredníctvom ktorých je možné vybudovať komplexný 
informačný systém. Platba na účet ubytovaných hostí, 
komunikácia s wellness systémami a turniketovými systémami, 
generovanie dávok pre ekonomický software pokrýva 
všetky požiadavky zariadení hotelového typu. Využitie nájdu  
aj zariadenia, ako sú čítačky čiarových kódov alebo čipových 
kariet pre identifikáciu hostí, externé displeje pre zobrazenie 
informácií pre zákazníkov alebo elektronické váhy, ktoré 
umožňujú váhu jedla zaslať rovno do pokladne ako množstvo 
položky.

Externé objednávky
Nástroj pre gastronomické prevádzky, ktoré poskytujú rozvoz 
jedál. Zákazník si prostredníctvom webovej stránky vyberie 
a prípadne aj uhradí jedlo. Objednávka jedla je zaslaná 
priamo do systému Asseco BLUEGASTRO – následný proces 
spracovania tejto objednávky kopíruje prácu s bežným 
účtom. Po príprave jedla obsluha z webovej objednávky 
vyhotoví účet a kuriér doručí jedlo. Externé objednávky 
sú implementované v spolupráci s treťou stranou – tvorca 
webovej stránky gastronomickej prevádzky.



Asseco BLUEGASTRO Systém Asseco BLUEGASTRO
vám ponúka

Spolupracujúce aplikácie
Kassandra, Andi a Cantine, ktoré 
rozširujú možnosti pri práci so systé-
mom Asseco BLUEGASTRO.

Dotyková pokladňa
je určená pre čašníkov na objednávky  
a účtovanie. Moderná dotyková 
aplikácia so všetkými potrebnými 
funkciami – objednávanie na stoly, 
rozdelenie a zlúčenie účtu, rôzne 
spôsoby platieb, zľavy, vernostný 
program a pod.

Manažérsky modul
GastroManager je určený pre spraco-
vanie skladového hospodárstva, 
tvorbu receptúr, akcií a denného menu, 
správu číselníkov, nastavenie systému, 
prehľady a kontrolu.

Skladové hospodárstvo
Evidencia nákupných dokladov od dodávateľov, presun 
medzi strediskami, opravné pohyby a inventúry pre presné 
sledovanie a optimalizáciu zásob. Prehľady o nákupoch, 
najvýhodnejšie ceny od dodávateľov aj porovnanie spotreby.

Interné objednávky tovaru
Modul na evidenciu objednávok tovarov medzi strediskami. 
Vhodný pre všetkých, ktorí vyrábajú vlastné výrobky a tie 
následne distribuujú na svoje prevádzky. Takisto umožňuje 
priamo objednávať aj skladové tovary, ktoré sú centrálne 
nakupované a následne automaticky presúvané na cieľové 
strediská. Spracovanie interných objednávok s plným 
prepojením na výrobu tovarov, správa číselníkov a nastavenia  
sa nachádza v programe GastroManager. Vytváranie a edi-
tácia objednávok je dostupné aj na pokladni Kasa.

Pokladne a predaj
Moderná dotykom ovládaná pokladňa ponúka funkcie 
objednania na stoly, pultový predaj, rozdelenie a zlúčenie 
účtov, zľavy a presun tržby na účet hosťa. Kontrola čašníkov 
cez prehľady o stornách, zľavách, predaných položkách 
alebo obmedzením vybraných funkcií prostredníctvom 
škálovateľných prístupových oprávnení.

Mobilný čašník Kassandra
Moderná Android aplikácia plne integrovaná do systému 
Asseco BLUEGASTRO. Využíva všetky existujúce číselníky. 
Okrem známych funkcií z pokladne ponúka aj vylepšenia 
ako sugestívne vyhľadávanie položiek, odloženie účtu 
bez objednania, sledovanie času návštevy stola, farebné 
zvýraznenie chodov a ďalšie. Zaujme aj novým spôsobom 
licencovania.

Výroba a receptúry
Tvorba vlastných receptúr pomocou osvedčených 
gastronomických pravidiel – zaručuje dodržiavanie kvality 
prípravy jedál. Sledovanie ziskovosti vyrábaných jedál  
a nápojov. Optimalizovanie použitých surovín, zámeny  
a náhrady tovarov. Modul výroby vlastných výrobkov  
alebo polotovarov sa uplatní v cukrárenskej, lahôdkarskej 
alebo inej potravinovej výrobe.

Predbežné inventúry
Nástroj pre rýchlejšie a pohodlnejšie nahrávanie inventúr 
v systéme Asseco BLUEGASTRO. Funkcie v programe 
GastroManager umožňujú vytvárať inventúrne hárky 
bez zablokovania stredísk. Tieto hárky sú využívané ako 
predlohy pre načítanie množstva v inventúre. Druhá časť 
je dostupná ako klient pre Android, ktorý je možné využiť 
na spracovanie hárkov predinventúry a navyše obsahuje 
možnosť vyhľadávania tovarov priamo načítaním EAN kódov.

Systém bol navrhnutý odborníkmi z praxe tak, aby pokryl všetky bežné potreby prevádzky - skladové hospodárstvo, inventúry 
skladov, povinnú evidenciu liehu, tvorbu receptúr, výrobu hotových výrobkov, predaj na dotykových pokladniach, vernostný 
systém, plánovanie akcií a limitov, sledovanie spotreby denného menu, evidenciu zamestnaneckej stravy, prehľady predaja aj 
skladov, kontrolné nástroje prevádzky.

Systém komunikuje s množstvom externých systémov - webové objednávky jedál, wellness systémy, turniketové systémy, hotelové 
systémy a pod.

Asseco BLUEGASTRO sa skladá z viacerých modulov, ktoré tvoria funkčný celok. 

Systém Asseco BLUEGASTRO, inšpirovaný trendmi z gastronómie a vybavený vysoko kvalitnými 

a pokrokovými technológiami, je pripravený splniť všetky požiadavky zákazníka.

Systém je možné využiť pre všetky veľkosti prevádzok - od malých kaviarní, barov, reštaurácií, 

fast foodov až po veľké reštauračné siete, aquaparky, hotelové prevádzky, jedálne alebo 

špecializované lahôdkárske a cukrárske výrobne, wellness či fitness.

Vernostný systém
Slúži na evidenciu stálych hostí, firemných zákazníkov alebo 
zamestnancov. Uplatnenie cenového zvýhodnenia alebo 
osobitnej cenovej politiky urobí systém pri identifikácii hosťa 
bez zásahu čašníka. Štatistiky o predaji ponúkajú presný 
prehľad o konzumácii skupín alebo jednotlivcov.

Cantine
Modul slúži na samoobslužné objednávanie stravy. Na zákla-
de aktívnych objednávok je možné vopred naplánovať 
počty porcií pripravovaných jedál. Pri výdaji stravy sa hosť 
identifikuje a systém automaticky nahrá položky z objednávky 
za daný deň do otvoreného účtu bez potreby ďalšieho zásahu 
obsluhy. Odpisovanie surovín je následne realizované počas 
odpisu predajov z denných uzávierok. Súčasťou modulu sú 
aj podrobné prehľady objednávok. Výhodou aplikácie je 
aj jednoduchá farebná škálovateľnosť podľa požiadaviek 
zákazníka.

Kassandra - mobilný čašník Andi - elektronická predinventúra Kasa - dotyková pokladňa

Cantine

Kontrolné mechanizmy
Systém je vybavený viacúrovňovou kontrolou práce 
skladníkov, kuchárov, čašníkov a prevádzkarov. História zmien 
dôležitých číselníkov v kombinácii s efektívnymi prehľadmi 
odhalí všetky medzery a chybovosť. Už žiadne skladové 
manká a chýbajúce tržby.


