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Storyous POS, system POS dla gastronomii nowej generacji
Storyous POS wypełnia niszę pomiędzy kasami ﬁskalnymi, a stacjonarnymi,
licencjonowanymi stanowiskami POS. Niewątpliwym atutem systemu jest
jego łatwość obsługi zarówno dla pracowników jak i dla managera lokalu.
Jako system mobilny zajmuje wyjątkowo mało miejsca. Najmniejszy i
najtańszy sprzęt na jakim można pracować na systemie to Novitus Next połączenie kasy ﬁskalnej i tabletu.
POS już od 1 zł miesięcznie (najniższy abonament to 29 zł netto miesięcznie)
Storyous POS to koszty zakupu sprzętu niewiele wyższe od kasy ﬁskalnej, a
dużo więcej możliwości. Klient może wybrać spośród 3 dostępnych
abonamentów.
Abonament START zawiera:
●
●
●
●
●

dostęp do chmury
raporty online dostępne z poziomu przeglądarki internetowej
menu gastronomiczne z dziennym menu
numery zamówień
godziny wsparcia technicznego (pon.-pt. godz. 9-17)

Abonament START+ zawiera ponadto:
●
●
●
●
●

pracę na stolikach
możliwość pracy na otwartych rachunkach
Tworzenie zestawów i podpinanie zdjęć
możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki kuchennej
wsparcie 24/7

https://docs.google.com/document/d/1st1VJUb_S3GRNOGLNjUc7gHhaeVsqyhCX6_tm35WZCA/edit
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Abonament PROFI zawiera ponadto:
● prowadzenie pełnej gospodarki magazynowej na kilku magazynach
● możliwość podłączenia dodatkowego stanowiska POS

System Storyous daje możliwość zamrożenia abonamentu w przypadku
przestoju, remontu lub zamknięcia działalności poza sezonem. System oparty
na androidzie daje wiele beneﬁtów, które w dzisiejszych czasach powinny być
już normą przy prowadzeniu biznesu.

Intuicyjna obsługa

Zdalny dostęp do panelu z poziomu każdej przeglądarki

Bezpieczeństwo danych

Rozwijająca się usługa

Aktualizacje w cenie abonamentu
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Wsparcie 24/7 w cenie abonamentu Start + i Proﬁ

System
został
zaprojektowany
w
taki
sposób, by przy minimalnym
zaangażowaniu
personelu,
stanowić
dla
niego
maksymalne
wsparcie.
System
Storyous
POS
wykorzystywany
jest
w
bistrach,
kawiarniach
i
restauracjach z obsługą przy
stolikach oraz w foodtruckach
i lokalach sezonowych.

Dodatkowym modułem Storyous POS jest
program lojalnościowy zastępujący papierowe
karteczki i tradycyjne stempelki. Manager
zarządza programem z panelu, a goście jego
lokalu zbierają elektroniczne stempelki w
swoich aplikacjach w telefonie.
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