ERP SOLUÇÕES

GIGACHEF
Software de gestão completo para restaurantes,
lanchonetes e padarias. Integra todos os
processos, desde o pedido até o produto pronto
para o cliente.
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Principais vantagens do GigaChef
Um sistema eficiente e que integra todas as grandes áreas do seu negócio, garantido o sucesso do seu investimento

Gerenciamento ágil
e eficiente
Gerencie de forma
eficiente todos os
processos relacionados a
organização do seu
negócio; do atendimento
ao cliente, setores de
preparação, comandas,
mobile, sempre visando a
agilidade que esse ramo
necessita.

Controles específicos
Os controles gerais, que
compõem a emissão de
orçamentos, vendas
condicionais, vendas
conveniadas, faturamento,
controle de caixa e controle
de cheques trabalham de
forma unificada visando a
organização, agilidade e
integralidade com os
demais módulos do
sistema.

Relatórios para
tomada de decisão
Mecanismos de
gerenciamento de fluxo de
caixa, fluxo de vendas,
demonstrativos de resultados,
controle de títulos atrasados,
dentre diversas outras
funcionalidades que tem como
objetivo trazer demonstrativos
detalhados e relevantes na
toma de decisão.

Integre as grandes
áreas do seu negócio
Com os procedimentos
integrados você ganha tempo,
qualidade e muito mais dinheiro.

Funcionalidades do GigaChef
O GigaChef é um sistema completo para atender todas as áreas do seu restaurante, lanchonete ou bar.
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Controle opcional de turnos.
Controle de setores de preparação.
Comanda automática para cozinha.
Identificação de clientes por comanda.
Controle de comandas (individual ou mesa)
Opcional: tablet com o cardápio e comanda.

Emissão de Orçamentos.
Emissão de Vendas Conveniadas.
Emissão de Vendas Condicionais.
Controle de Cheque/Cartão de crédito.
Controle de Caixa (Sangria/Suprimento).
Faturamento (Duplicata, Nota Promissória...).
.

Lucro/Prejuízo.
Razão analítico.
Fluxo de caixa e vendas.
Produtos mais vendidos.
Controle de títulos atrasados.
Demonstrativo de Resultados.
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Integração das funcionalidades
A integração dos seus processos garante eficiência, qualidade
e uma equipe sempre engajada nos procedimentos.

A integração dos processos
garantem a qualidade que
seu cliente exige.
Um sistema adaptado e adequado ao seu restaurante,
lanchonete ou bar é fundamental para garantir um
atendimento rápido e assim faturar muito mais.

Etapas de implantação
ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

ETAPA 4

Liberação da
licença

x

x

Integração dos
módulos

x

x

Migração dos
dados

Capaciatção e
treinamento

Suporte 24h

x

x
x

x
x

Por que
contratar o
GigaChef?

1

Gerenciamos todas as mesas e os pedidos

2

Controlamos todo o seu estoque

3

Oferecemos uma visão detalhada das vendas

4

Reduzimos o desperdício

5

Controlamos suas vendas e compras

6

Tiramos você da informalidade

Equipe de implantação

Engenheiro de
Software

Gerente de
Projeto

Gerente de
Operações

Analista de
Suporte

Wagner Rodrigues

Patrícia Prates

Rômulo Castro

Márcio Araújo

Ter um sistema eficiente e uma equipe preparada para implantar seu ERP garante
uma gestão focada em resultado.

Plano de Implantação
Plano único

R$ 350,00
Menu virtual
Gerenciamento de mesas e pedidos
Visão detalhada das vendas
Redução do desperdício
Controle total das suas vendas e compras
Controle fiscal

Taxa de setap - R$ 1.050,00
(Liberação da licença, implantação, migração de dados e treinamento)

Seu time está preparado pra dar mais um passo?
A implantação ou mudança de sistema é sempre um processo que traz inovação.

A implantação do GigaChef garante
ao longo de todo o processo uma
grande mudança no seu negócio.
Pois, para a implantação do GigaChef realizamos o mapeamento
dos seus processos de impacto e a capacitamos seu time.

Quer ter certeza que essa é a melhor solução pra você?
Solicite agora mesmo uma consultoria gratuita.

(61) 3328-0926

