


Latvijā r_keeper sistēmu izmanto

vairāk par 700 uzņēmumu. 

30 gadu laikā 
ar r_keeper sistēmu pasaulē tika

AUTOMATIZĒTI
vairāk par

65,000
restorānu

r_keeper sistēma darbojas 
 53 pasaules valstīs:

tajā skaitā Vācijā, Spānijā,
Lielbritānijā,  Čehijā, Īrijā, Baltijas
valstīs, Ungārijā,  Austrijā, Somijā,
Vjetnamā, Mongolijā,  u.c. 



MODULARITĀTE -
atris ina praktiski  jebkurus uzdevumus

HoReCa nozares biznesā

MODERNAS TEHNOLOĢIJAS
laika un resursu ekonomija

DATU  DROŠĪBA

ATTISTĪBAS IESPĒJAS
r is inājuma att īst ības iespējas no nel iela

uzņēmuma l īdz l ie la i  restorānu ķēdei

ĀTRAS IEVIEŠANAS IESPĒJAS

 
BIZNESA

AUTOMATIZĀCIJA
HORECA NOZARES
PROFESIONĀĻIEM

KĀPĒC ?
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KASES SISTĒMA OFISS NOLIKTAVA
TEHNISKAIS

ATBALSTS

KLIENTU

ĒRTĪBAI
ĀTRĀS ĒDINĀŠANAS

MODUĻI

KLIENTU

LOJALITĀTE

KONSULTATĪVAIS

ATBALSTS

VIRTUVE PIEGĀDE INTEGRĀCIJA 24/7 SERVISS

r_keeper 7 - kases sistēmas 

programmatūra

Vadītāja darba vieta,

On-line atskaites RK_WEB_MAN 
StoreHouse - noliktavas 

uzskaites sistēma

Programmatūras un aparatūras 

pielāgošana, tehniskais atbalsts 

un modernizācija 

Interaktīvais klientu displejs,

Mobilais viesmīlis 

Pašapkalpošanās kase,

Drive-through,

Elektroniskā rinda 

Klientu lojalitātes

sistēma

Konsultācijas,

Apmācības

Virtuves ekrānu 

sistēma 

Piegādes  sistēma,

r_k integrācija ar Wolt
API pieslēgums

Piegāde, uzstādīšana, konfigurācija

garantijas un pēcgarantijas 

apkalpošana



ļauj darbiniekiem ātri un kvalitatīvi
apkalpot klientus, kā arī uzņēmuma
vadītājam kontrolēt un optimizēt
personāla darbību,

KASES MODULIS

pasūtījumu ievade, papildināšana,    

 labošana, čeku un atskaišu izdruka;

dažādu veidu rēķina apmaksas iespējas

(skaidrā naudā, maksājuma kartes, kuponi,

dāvanu kartes, bonusi);

rēķina maksas sadalīšana starp viesiem;

elastīgs darbs ar kompleksa ēdieniem;

automātiskie atgādinājumi un palīdzības

paziņojumi kasieriem;

ziņojumu pārsūtīšanas iespējas starp ofisu,

restorāna zāli, virtuvi un bāru;

iekšējās pārvietošanas un inventarizācijas

dokumentu noformēšana kases sistēmā;

darba laika uzskaite;

viesmīļu pārdošanas uzdevumu izpildes

monitorings;

iespēja izveidot finanšu datu atskaites par

tekošo dienu.VID  SERTIFICĒTA R_KEEPER KASES SISTĒMA
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modulis, kas palīdz ērti iestatīt
kases staciju darbam, piešķirt
personālam piekļuves tiesības,
izveidot nepieciešamās
atskaites.

VADĪTĀJA
DARBA VIETA

ANALĪTIKAS UN
IESTATĪJUMU FUNKCIJAS:

elastīgie kases sistēmas iestatījumi vieglai

un ātrai navigācijai ēdienkartē;

ēdienu cenu pārvaldīšana, neierobežots

cenu variantu skaits;

atlaižu un uzcenojumu noteikumu

izveidošana, atlaižu darbības prioritāšu

noteikšana;

kases sistēmas lietotāju tiesību pārvalde;

iespēja iestatīt manuālo vai automātisko

bonusa (soda) aprēķināšanas režīmu;

noderīgo atskaišu daudzveidība un iespēja

pašam izveidot savas atskaites.



RK_WEB_MAN

precīza un ērta kases sistēmu pārvalde un
pārskatu veidošana tavā viedtālrunī.

Kases sistēmas atskaites un detalizēta galveno

rādītāju analīze ir pieejami rk_web_man

aplikācijas lietotājiem no jebkuras vietas pasaulē

(kur ir internets). Izmantojot rk_web_man,

uzņēmuma vadītājs vienmēr var ātri iegūt pilnu

un atjauninātu pārskatu par uzņēmuma

(restorānu tīkla)  darbu.

rk_web_man programmatūra ļauj attālināti

pārskatīt EKL (elektronisko kontrollenti), izveidot

kases žurnālu, pievienot/mainīt atlaides, pārvaldīt

ēdienkarti (dzēst, ievadīt jaunus ēdienus, mainīt

cenas), labot darbinieku iestatījumus.



viesis redz uz ekrāna

pasūtītos ēdienus un

cenas - nav jātērē laiks

atkārtošanai;

ēdienu reklāma atkarībā

no tekošā pasūtījuma,

garantē papildus

pirkumus.

INTERAKTĪVAIS
KLIENTU KASES
DISPLEJS

ļauj rādīt klientiem pie kases viņa pasūtījumu,
ieteicamos ēdienus, speciālus piedāvājumus,
komplektus un reklāmas rullīšus.



Paaugstina viesu apkalpošanas ātrumu
un galdiņu apgrozījumu.

aplikācija aizvieto piezīmju lapiņas un ļauj
viesmīlim  pieņemt pasūtījumu ātri un precīzi. 
 Informācija par pasūtītiem ēdieniem acumirklī
nokļūst bārā un virtuvē, rakstīšanas pārpratumi
nebūs iespējami.

MOBILAIS VIESMĪLIS

Ērts pasūtījuma aprēķins – viesmīlis var
aprēķināt pasūtījumu savā ierīcē. 

Ir iespēja strādāt ar klientu kartēm,
izmantojot speciālo moduli.



Efektīva darba organizēšana: palielinās vidējais

ienākums, pateicoties lielākam pārdošanas

apjomam.

Viesu apkalpošanas uzlabošana:

rindu samazināšana tirdzniecības vietās;

minimālais kontakts starp viesiem un

darbiniekiem.

Biznesa procesu optimizācija:

var samazināt darbinieku skaitu pie kasēm;

papildus vietas ēdienu reklāmai.

risinājums ļauj viesiem izvēlēties
ēdienus un apmaksāt savu
pasūtījumu tieši pie termināla.

PAŠAPKALPOŠANĀS
KASE



KDS PRO- VIRTUVES 
EKRĀNA SISTĒMA

pasūtījumu vizualizācijas sistēma virtuvē. Efektīvā
sadarbība starp virtuvi un zāli paaugstina ēdienu
pagatavošanas ātrumu, palīdz uzskaitīt laiku, ko
pavārs velta katra konkrētā pasūtījuma izpildei,
izsekot apkalpošanas posmus, kuros var rasties
darba efektivitātes nepilnības.

KĀ TAS STRĀDĀ? :
pavārs saņem informāciju ar pasūtīto ēdienu sarakstu uz sava ekrāna uzreiz pēc

pasūtījuma ievadīšanas viesmīļu/ pašapkalpošanās kases/ kases sistēmā;

sistēma automātiski sadala pasūtījumu pēc virtuves nodaļām (aukstais, karstais galds utt);

tiek ņemta vērā ēdienu pasniegšanas secība un viesa vēlmes;

sistēma paziņo, kad ir laiks uzsākt ēdienu pagatavošanu un brīdina par aizkavēšanos:

pavārs informē viesmīļus par ēdienu gatavību;

visu posmu ražošanas atskaites palīdz paaugstināt restorāna darba efektivitāti.



PIEGĀDES SISTĒMA

ļauj ātri un viegli automatizēt pārtikas piegādi: no
pasūtījumu pieņemšanas līdz ēdiena piegādei klientiem.

stabila un ātra lielu pasūtījumu skaita apstrāde;

iespēja integrēties ar ārējiem pasūtījumu avotiem: vietni un lietotni;

kontrole par pasūtījumu statusiem un to izpildes procesu, piegādes

pakalpojumu pārvaldību;

ērti pārskati personāla kontrolei un uzņēmuma darbības plānošanai.



STOREHOUSE - NOLIKTAVAS UZSKAITES SISTĒMA
modulis pilnībā automatizē ražošanas vadību, ļauj efektīvi pārvaldīt noliktavu, sekot izmaksām, veikt racionālus iepirkumus

un kontrolēt personāla darbības.

atskaites par pilnu preču
kustību (ieņēmumi, izdevumi,
komplektēšana u.c.);

ēdienu kalkulācija
(automātisks pašizmaksas
aprēķins);

pilns korespondentu
saraksts, izvērsts
dokumentu saraksts;

inventarizācija (iespēja
inventarizēt pusfabrikātus);

preču norakstīšana, pamatojoties
uz realizētajiem ēdieniem,
izmantojot vai neizmantojot
aizvietojamus produktus;

aprēķini programmā StoreHouse
tiek veikti pēc FIFO metodes;

preču datu ievade un glabāšana, kā arī mērvienības,
korespondenti, valūtas, nodokļi u.c.;

izmantojot automātisko meklēšanu, kopēšanu,
sistēmā ir iespējams daudz ātrāk aizpildīt
sarakstus un dokumentus;

informācija par atlikumiem, atlikumi
atbilstoši mērvienībām vai ieņēmumiem;

piegādātāju / saņēmēju analīze,  norēķini ar
piegādātājiem / saņēmējiem, korespondentu
analīze, piegādātāju cenu kontrole;

   

iepirkumu grāmata, pārdošanas grāmata,
pārvedumu žurnāls, rēķinu bilance, bilance
pa korespondentiem.

realizācijas akts, realizācija pa dienām;

komplektu saraksts, kalkulāciju kartes,
paredzamās preču cenas;



TIKAI DAŽI NO MŪSU KLIENTIEM:



PALDIES JUMS

NĀKAMAIS
SOLIS
SAZINIES AR MUMS UN SAŅEM 
SPECIĀLO PIEDĀVĀJUMU!
SIA UCS
Lokomotīves 34, Rīga, LV-1057, Latvija

(+371) 67409470
sales@ucs.lv
www.ucs.lv 

https://www.facebook.com/rkeeperLatvija

