
Telefon: 0212 

Entegsis Mobil, Tablet ve Kiosk
Çözümleriyle Hizmetinizdeyiz.

YENİ NESİL
RESTORAN VE POS
ÇÖZÜMLERİ
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Gelişmiş Garson ve Yönetim Paneli

Garsonların çok basit bir şekilde sipariş 
takibi yapabildiği sistemimizde geliştirilmiş 
panel seçeneği sizlerle.

Basit ve sade arayüz ile kolay masa takibi 
yapabilmenize olanak sağlar.

Kolay Masa Takibi

Ayrıntılı Not Ekleme

Detaylı sipariş notu, sipariş detayı ve daha 
birçok ayrıntıyı barındıran sipariş ekranı  
kolay ve sade arayüzü ile tamamen hazır 
durumda...

Restoran sahibi için sınırsız yemek ve 
kategori ekleme özelliği ile misafirlerinize 
geniş bir yelpaze sunabilirsiniz.

Sınırsız Kategori & Yemek Seçeneği

İstediğiniz zaman garson çağırma, 
not ekleme, hesap isteme gibi birçok 
özelliği barındıran sistemimiz 
tamamen sizin için hazırlandı.

Gelişmiş Sipariş Verme

5 farklı dil seçeneği ile isteğiniz dilde 
kullanabilirsiniz. Yabancı turistlerin 
dikkatini hemen çekebilirsiniz.

Gelişmiş Dil  Seçeneği
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İstediğiniz Cihazdan Kullanın
Entegsis-Pos sizi belli bir cihazı kullanmaya zorlamaz. 
İnternet olan herhangi bir cihazdan işlerinizi yönetebilirsiniz. 
Tablet, akıllı telefonlar, bilgisayarlar.

YemekSepeti Entegrasyonu
Restoranınız için özel olarak yemeksepeti entegrasyonu 
sağlıyoruz. Size özel çözümlerimiz ile her zaman 
uygulamayı geliştiriyoruz.

Tüm İşletmelere Uygun
Entegsis-Pos, restoran, kafe, pastane, kahve dükkanı ve 
otellerde sipariş ve adisyonları takip etmeyi sağlayan mobil 
sipariş, satış ve tahsilat otomasyonu çözümüdür.

Kusursuz sipariş yönetimi
Entegsis-Pos Menü siparişin müşteriden direkt mutfağa 
ulaşmasını sağlar. Bu şekilde hem kullanıcı hem de sizin 
için kusursuz işleyen bir sipariş platformu oluşturur.

Kullanımı kolay ve çok basit.

7/24 kesintisiz destek ekibi.

Tek tıklamayla ürün ekleyin.

Eşsiz ve kusursuz sipariş yönetimi.

Ürün hakkında detaylı bilgi.

+90 0(212) 671 83 86

Anket ve Değerlendirme
Entegsis-Pos anket değerlendirme sistemi ile ürünlerinizi 
puanlayabilir ve ürünleriniz hakkında detaylı rapor
alabilirsiniz.



Entegsis Mobil veTablet Menü ile 
Tanışın
Entegsis-Pos Menü siparişin müşteriden 
direkt mutfağa ulaşmasını sağlar. Bu 
şekilde hem kullanıcı hem de sizin için 
kusursuz işleyen bir sipariş platformu 
oluşur. Kullanımı basit ve arayüzü sade 
olan Entegsis Tablet Menü iki taraflı 
memnuniyet için yapıldı.
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Entegsis Pos ile İşleriniz Daha Kolay
Entegsis-POS Restoranlar için hazırlan-
mış Gelişmiş bir Restoran Otomasyon 
yazılımıdır. Dokunmatik ekran desteği, 
gelişmiş yazıcı tanımlama, adisyon 
takibi gibi birçok özelliği barındırır.

HEMEN ARAYIN
 +90 (212) 671 83 86

HIZLIKALİTELİ ÇOK AMAÇLIKOLAY


