Salon
dla fryzjera, kosmetyczki, gabinetu SPA
Doskonała obsługa klienta i prowadzenie ﬁrmy.
Umawianie wizyt, terminarz graﬁczny.
Kupony, rabaty, cennik usług, karnety.
Także dla osób wspólnie prowadzących salon.
Majster
dla budowlańców, projektantów, dekoratorów
Zlecenia z kosztorysowaniem i oferowaniem.
Rozliczenia z wykonawcami i pracownikami.
Magazyn, zakupy i fakturowanie.
Obsługa zaliczek i faktur końcowych.
Gabinet
dla lekarza prowadzącego prywatną praktykę
Graﬁk wizyt i pełna dokumentacja medyczna.
Drukowanie recept, bazy leków, rozliczenia.
Drukowanie paragonów ﬁskalnych i faktur.
Szkoła
dla prywatnych instytucji edukacyjnych
Szkolenia, lekcje, kursy i treningi.
Obsługa ofert, grup, rok szkolny i plan zajęć.
Graﬁk, rozliczenia, faktury i korespondencja.
Teraz także tłumaczenia i ubezpieczenia.
Mecenas
dla adwokatów, radców prawnych
Prowadzenie i rozliczanie spraw.
Urzędy, instancje, orzeczenia i egzekucja.
Poświadczenia, korespondencja, terminarz.
Bezpieczne przechowywanie danych.
Warsztat
dla warsztatów i serwisów samochodowych
Zlecenia i rozliczenia napraw.
Magazyn, fakturowanie, raporty.
Zamówienia i szybkie rejestrowanie zakupów.
Przechowalnia opon, wypożyczalnia pojazdów.
Najpopularniejszy program branżowy JZK!

wypróbuj!

Hotel
Doskonały program do obsługi hotelu, pensjonatu lub innego obiektu.
Rezerwacje oparte o przejrzysty graﬁk i kalendarz. Program Hotel
współpracuje z nowym programem Bar i Restauracja, dając możliwość
efektywnej obsługi niedużej restauracji.
Błyskawiczne rozliczenia, automatyczne fakturowanie, obsługa ofert
sezonowych, cen specjalnych, kategorii pokoi, rezerwacji grupowych
i multipokojowych, rezerwacji z portali i GDS. Teraz także housekeeping.
Program przygotowano także z myślą o obsłudze kameralnych obiektów
rodzinnych, moteli, willi, gospodarstw agroturystycznych, niezależnie od
wielkości i kategoryzacji obiektu.
Program sprawdzi się także w obiektach sprzedających masowo
pojedyncze miejsca noclegowe, takich jak hostele, schroniska
młodzieżowe, kempingi, domy wycieczkowe, domy pielgrzyma etc.
Wśród użytkowników programu są także osoby wynajmujące
apartamenty, mieszkania, domki letniskowe, pokoje agroturystyczne
oraz inne nietypowe obiekty, zarówno dobowo, jak i długoterminowo.

limitowana
oferta
specjalna
limitowana
oferta
specjalna

Lokator
dla wspólnoty mieszkaniowej i wynajmujących
Naliczenia mediów, zaliczek, innych opłat.
Wpłaty, windykacja, faktury i rozliczenia.
Najem okazjonalny i długookresowy.
Rezerwacje i książka meldunkowa.
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Rolnik
dla prowadzących gospodarstwo rolne
Nieoceniona pomoc dla nowoczesnego rolnika.
Rejestr inwentarza żywego i prac polowych.
Flota maszyn polowych. Działki i dopłaty.
Obsługa skupu płodów rolnych.

Druczek to ﬂagowy produkt JZK już od lat.
Wysokiej klasy program o wyjątkowej wydajności,
niezawodności i elastyczności, idealny dla klientów
potrzebujących obsługi sprzedaży, księgowania i biura
w ramach jednej zintegrowanej aplikacji.
Druczek został stworzony z myślą o przedsiębiorcach
samodzielnie prowadzących sprawy swojej ﬁrmy.
Można w Druczku zrobić prawie wszystko, od
prostego terminarza po skomplikowane rozliczenia
podatkowe.
Druczek jest lubiany przez księgowe i biura
rachunkowe za wygodną obsługę przelewów,
eleganckie wydruki, łatwość wprowadzania oraz
importowania danych.
Szczegółowe opcje konﬁguracyjne i dodatki pozwalają
w pełni dopasować Druczka do potrzeb każdej ﬁrmy.
Opcja pracy w sieci umożliwia działanie na kilku
komputerach.
Opcjonalna Kopia Elektroniczna EJ daje możliwość
rezygnacji z papierowych wydruków faktur.
Korzystając z tożsamości, możesz prowadzić sprawy
dowolnie wielu ﬁrm.
Nowe rozszerzenie ERP oferuje dodatkowe atrakcyjne
możliwości, na przykład nielimitowaną ilość
magazynów z remanentem, szczegółowe rozrachunki
metodą bilansową oraz kasy wielowalutowe.
Zapytaj także o Fakturzystę - specjalny program
przygotowany z myślą o fakturowaniu, także
masowego, oraz obsłudze zamówień i magazynu.

Bar

i Restauracja
bez żadnych zobowiązań!

dla Windows

Bar

Najważniejsze jest szybkie i proste
wprowadzanie zamówień, zarówno
graficznie, jak i bezpośrednio z klawiatury.

i Restauracja
Nowy program JZK® Bar i Restauracja oferuje kompletną obsługę małego baru, pizzerii,
restauracji lub klubu, zarówno samodzielnie, jak i w ramach obiektu hotelarskiego.
Wszystko czego potrzebujesz, od zamówienia produktów do magazynu, poprzez
rozliczenia z kelnerami. A po drodze oczywiście przyjmowanie, realizacja i rozliczanie
zamówień do stolika, na zewnątrz lub z dostawą.

W każdej chwili widać listę zamówień
oczekujących, z monitoringiem czasu
realizacji zamówienia. Dodanie kolejnego
dania do już realizowanego zamówienia
także jest bardzo proste.

Zamówienie na potrawy
może być drukowane na
drukarce bonowej w kuchni,
zaś napoje drukują się przy
barze. Można też po prostu
wysłać do kuchni SMS!

dodatkowe funkcje
Fakturowanie
Kompletna obsługa fakturowania to kolejna cecha, dla której tysiące
użytkowników wybiera programy JZK®. Faktury i rachunki, zaliczki, raporty
ze sprzedaży, magazyny, zakupy, sprzedaż, zamówienia...

Łatwo można prowadzić
sprzedaż pizzy i dań typu
fast food, zarówno na
miejscu, jak i na wynos
albo z dostawą.

Nie potrzebujesz specjalnej licencji,
nie musisz zawierać żadnej umowy,
nie masz żadnych zobowiązań.
Masz pełne 30 dni na pracę z programem.
Potrzebujesz więcej? Zadzwoń do JZK.

Cennik programu wersja X6

Obsługa korespondencji
Drukowanie kopert, po eleganckie nalepki adresowe, adresy pomocnicze na
paczki i listy polecone, zbiorcze dowody nadania, obliczanie opłat na listy itp.

Możliwe jest wprowadzanie
dowolnych własnych uwag,
co pomaga w obsłudze gości.

Rozbudowane możliwości
konfiguracji pozwalają
dopasować program do
szczególnych potrzeb
każdego obiektu.
Rozbudowane raporty
pozwalają obliczyć marżę
na poszczególnych
produktach i wskazać te,
które sprzedają się
najlepiej.

Dania mogą być sezonowe,
a także łączone w ramach
menu okolicznościowego.
Stworzenie gotowego menu
weselnego, komunijnego,
biznesowego lub na stypę
jest teraz bardzo proste.

1. Wejdź na stronę www.jzk.pl/bar
2. Naciśnij przycisk Pobierz
3. Zainstaluj program Bar i Restauracja

Poczta elektroniczna
Program zawiera obsługę poczty elektronicznej, w tym wysyłanie e-maili
do klientów i kontrahentów, również z załącznikami w formacie PDF.

Księgowanie
Możesz zwolnić księgową i rozliczać swoje podatki samodzielnie!
Książka przychodów i rozchodów, ryczałt, VAT, składki ZUS przedsiębiorców,
środki trwałe z amortyzacją i wiele innych przydatnych opcji.

Każde danie może mieć
różne dodatki skrobiowe,
surówki oraz inne opcje.

To bardzo proste! Tylko 3 kroki:

Wysyłanie SMS
Możesz wysyłać SMS do swoich klientów, pracowników, a także SMS
z zamówieniem do kuchni! Dowolna treść SMS i doskonałe ceny usługi.

Grafik stolików pozwala na
szybki podgląd otwartych
rachunków, zamówień
oczekujących etc.

Program automatycznie
grupuje i rozlicza
przystawki, pierwsze
i drugie dania, desery
i napoje.

óbować!

Przelewy i kasa
Kompletna obsługa kasy gotówkowej wraz z raportami kasowymi,
drukowanie przelewów, obsługa transakcji na rachunku bankowym...

Program rozpoznaje typową
kolejność podawania potraw,
grupuje dania i odpowiednio
sortuje zamówienie, wszystko
całkowicie automatycznie.

Podstawą jest
smakowite menu
graficzne, które bez
wstydu można pokazać
gościom.

Warto wyp
r

Przy każdym daniu można
odhaczyć, kiedy zostało
podane. Nadzór nad salą jest
teraz łatwiejszy, bo program
rejestruje czas obsługi gości.
Jest więcej wygodnych opcji. Łatwo można na przykład przelać należność za posiłek na pokój,
zarezerwowany w programie Hotel JZK®. Program obsługuje także posiłki przedpłacone,
na przykład w rezerwacji z pełnym lub częściowym wyżywieniem wliczonym w cenę.

Kompletna obsługa małej ﬁrmy
Program zawiera moduły znane z Druczka®, dając możliwość obsługi małej
ﬁrmy w takim zakresie, w jakim potrzebujesz.

wymagania techniczne

Ceny netto VAT 23%

licencja START 349,licencja PRO 599,licencja Ultimate 899,Aktualizacje zawsze bezpłatnie. Licencje roczne.
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Dowolna wersja Windows
Program działa w systemie Windows w każdej wersji.
Zalecamy jednak Windows 7 lub nowsze.
Wydajność komputera
Nie ma żadnych szczególnych wymagań technicznych.
Niektórzy użytkownicy programu
cały czas korzystają ze starszych maszyn.
Czytniki i drukarki
Program współpracuje z dowolnymi czytnikami kodów
kreskowych, dowolnymi drukarkami dostępnymi
w Windows oraz wybranymi drukarkami ﬁskalnymi.

nazwa użytkownika:

BAR-RESTAURACJA
numer licencji:

590998-565003-1-ZZ-HOR
kod aktywacyjny:

TQMP-UELW-SPEE-PQWB-1717

Ochrona danych osobowych
Ważną cechą programu jest lokalne
przechowywanie danych w formie zabezpieczonej
przed dostępem z zewnątrz, co daje odpowiedni
poziom ochrony danych osobowych.

studio@jzk.pl · 800 800 128 · 58 782 36 00 · www.jzk.pl/BAR

