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S y s t eemconcep t
De Duratec MobileApp vult stationaire Duratec-kassasystemen aan met professionele mogelijkheden voor mobiele bestellingregistratie, tafelbeheer en afrekening in de horeca.
Voor snelle en intuïtieve processen is de bediening van de Duratec MobileApp met de stationaire
Duratec-kassasystemen gekoppeld. De artikelselectie gebeurt via hoofd- en artikelgroepen. De
Duratec MobileApp bevat een informatief tafeloverzicht en ondersteunt kortingen, betalingen met
contant geld, creditcard of bankpas.
In de demomodus, die ook voor trainingsdoeleinden kan worden gebruikt zonder verbinding met
een stationaire Duratec-kassasysteem, is al de voorbeeldlay-out van een menukaart opgenomen.
Voor gebruik in de horeca is een netwerkverbinding met een stationair kassasysteem van Duratec
vereist.

Func t ionali t ei t
Functionaliteit van de Duratec MobileApp
Aanmelding op een Duratec-kassasysteem
Login/logout operator
Tafelkeuze
Weergave open tafels
Weergave en keuze hoofdgroepen
Weergave en keuze omzetgroepen
PLU selection incl. bijgevoegde keuzevensters
Zoekfunctie in de omzetgroepkeuze
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Functionaliteit van de Duratec MobileApp
Tafelboekingen tonen en boeken
Aanvullingen op artikelen (aanvullende teksten)
Aantal achteraf te wijzigen (in openstaande bon)
Gemakkelijk wissen van boekingen via een wisbeweging (in geopende bon)
Kortingen (bijv. Happy Hour, personeelsprijs)
Afsluiting financiële pad met printregeling
Subtotaal weergeven
Bon annuleren
Invoer vrije factor en prijs
Printfuncties schakelbaar (bedieningsbewijs, rekening)
Tussenrekening printen
Handmatige toewijzing van gangen (vanaf MobileApp-versie 1.6)

Onder s t eunende har d war e
Ondersteunende hardware van de Duratec MobileApp
iPod Touch

5G

Operating system: iOS7/iOS8 (vanaf MobileApp-versie 1.4)

iPhone

4S
5
5S/5C
6/6 plus

Operating
Operating
Operating
Operating

system:
system:
system:
system:

iOS7/iOS8 (vanaf MobileApp-versie 1.4)
iOS7/iOS8 (vanaf MobileApp-versie 1.4)
iOS7/iOS8 (vanaf MobileApp-versie 1.4)
iOS8 (vanaf MobileApp-versie 1.4)

S o f t war e
Voor bepaalde prestatiekenmerken in de Duratec MobileApp moeten bepaalde softwareversies in
het Duratec-kassasysteem beschikbaar zijn:
Softwareversie van de Duratec MobileApp voor bepaalde prestatiekenmerken
Tussenrekening printen

wordt in NL met een versie > 1.1.0.0 ondersteund
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