
Pegasus Delivery ERP

Εύκολη σύνδεση με το τηλεφωνικό σας κέντρο – Αναγνώριση κλήσης με αναδυόμενο παράθυρο με απλή χρήση modem!

Αναγνώριση κλήσης και από συσκευές κινητής τηλεφωνίας πέραν της σταθερής γραμμής – Δεχτείτε κλήσεις από οποιοδήποτε 
αριθμό (What’s up, CU, F2G, Q κτλ)!

Αναλυτική καταχώρηση στοιχείων πελάτη σε χρόνο μηδέν – Επιλέξτε ποιες πληροφορίες θα είναι υποχρεωτικές για τη καταχώρηση 
νέας εγγραφής!

Δυνατότητα αντιγραφής προηγούμενης παραγγελίας – Ελαχιστοποιήστε το χρόνο που αναλώνετε σε καταχωρήσεις!

Άμεση παραγγελιοληψία μέσα από την εύχρηστη & άκρως λειτουργική Οθόνη Reception – Touch screen περιβάλλον, ιδανικό 
για τον αρχάριο χρήστη!

Οθόνη Διαχείρισης Πακέτων (Delivery) για να έχετε ανά πάσα στιγμή τη πληροφορία που θέλετε – Κατάσταση Παραγγελίας: 
Εκκρεμεί/Παραδόθηκε/Ακυρώθηκε/Σε μεταφορά κτλ!

Πλήρης Διαχείριση Παραγγελίας Πακέτου – Διαγραφή/Προσθήκη Είδους, Ακύρωση Παραγγελίας κτλ!

Ώρα ανοίγματος/κλεισίματος παραγγελίας – Ενδεικτικός χρόνος αναμονής! Διεκδικήστε πιο άμεση εξυπηρέτηση των πελατών σας!

Εκτύπωση της παραγγελίας σε πολλαπλούς εκτυπωτές – Αναζήτηση / Ανάθεση σε Διανομέα / Έκδοση απόδειξης με τη χρήση 
barcode scanner! 

Δυνατότητα παραμετρικών Τιμοκαταλόγων ώστε να τηρείτε διαφοροποιημένη τιμολογιακή πολιτική – π.χ. ειδικός τιμοκατάλογος για 
Επιχειρήσεις/Φοιτητές κοκ!

Άνοιγμα – Κλείσιμο βάρδιας Διανομέων! Μαζική ανάθεση παραγγελιών προς delivery με απλό σκανάρισμα του barcode της παραγγελίας!

Αυτόματη ενημέρωση ώρας αναχώρησης/επιστροφής με ένα κλικ στο barcode της ονομαστικής κάρτας του διανομέα – Αξιολογήστε 
σωστά το προσωπικό σας!

Δυνατότητα δημιουργίας καρτών loyalty για τα Μέλη σας – Επιβραβεύστε τους πελάτες σας μέσα από τη συλλογή πόντων, με 
εκπτώσεις, δωροεπιταγές κτλ!

Αλλάξτε τη καθημερινότητα της επιχείρησής σας & εξασφαλίστε την 
ικανοποίηση των πελατών σας! Από την αναγνώριση κλήσης και τις 
online Παραγγελίες (e-Orders) έως τον έλεγχο των διανομέων, θα 

κάνουμε τη παράδοση των παραγγελιών σας παιχνιδάκι!

Λύση σχεδιασμένη αποκλειστικά για τη Διανομή Φαγητού (Delivery) 
– Ανακαλύψτε πώς θα γίνετε οι καλύτεροι στο είδος σας!



Προγραμματιζόμενα Πλήκτρα για προσαρμογή στις απαιτήσεις σας 

Καταχώρηση Παραγγελίας σε 2 κινήσεις – Ελάχιστα κλικ από το χρήστη

Απεικόνιση Κατάστασης Τραπεζιών / Προβολή Συνόλων ανά τραπέζι

Παρακολούθηση Πάγκου / Bar / Λοιπών Χώρων

Take Away με ειδικό Τιμοκατάλογο / Άμεση έκδοση απόδειξης

Διαχείριση Ταμείων / Βάρδιας / Παραγγελιών Σερβιτόρων 

Εκπτώσεις / Κεράσματα / Happy Hour / Ιδιοκατανάλωση 

Αλλαγή Τραπεζιού / Τμηματική Τιμολόγηση  Ειδών Παραγγελίας

Επανεκτύπωση Παραγγελίας / Ακυρωμένων / Αλλαγών  

Έκδοση Τιμολογίου / Επιλογή Τρόπου Είσπραξης 

Ενσωματωμένο κύκλωμα Εμπορικής Διαχείρισης (Προμηθευτές, Αγορές, Δαπάνες Επιχείρησης, Διαχείριση Οφειλών κτλ)

Εμπεριέχετε το module KDS (Kitchen Display System) ώστε να αναβαθμίσετε τη παρασκευή των ειδών στη Κουζίνα & να 
καταργήσετε τους θερμικούς εκτυπωτές

Διαχείριση Αποθήκης (F&B) για έλεγχο αποθεμάτων, υπολογισμός κόστους αποθήκης, συνταγές ειδών, δυνατότητα μαζικών 
αναλώσεων από παραγγελίες

Πλήθος αναφορών & εκτυπώσεων τόσο για την εμπορική όσο και για τη καθαυτή διαχείριση του εστιατορίου (Ταμεία/Βάρδιες/
Σύνολα ανά άνοιγμα κτλ)

Δυνατότητα διασύνδεσης modules για την ολοκληρωμένη διαχείριση της Επιχείρησης π.χ. Γενική Λογιστική Β’ ή Γ’ κατηγορίας / 
Γέφυρα με το πρόγραμμα του Λογιστή σας / Online Παραγγελίες 

Άμεση σύνδεση με Ταμειακά Συστήματα, Εκτυπωτές, Barcode scanners, Φορολογικούς Μηχανισμούς 

POS Παραγγελίας / Take Away 

Ενσωματωμένο Κύκλωμα Ασύρματης Παραγγελιοληψίας με 
τη χρήση tablet, smartphone ή pda – Pegasus Waiter App



Pegasus Web App e-Delivery

 Αποκτήστε το δικό σας Site Online Παραγγελιών με 
αμφίδρομη επικοινωνία με το Pegasus Delivery ERP! 

e-Orders ΧΩΡΙΣ προμήθειες προς τρίτα μέρη!

Δυναμική Ιστοσελίδα Καταστήματος με responsive Προβολή από λοιπές συσκευές Mobile & Tablets * 

Προβολή Τιμοκαταλόγου (Menu) με φωτογραφίες για κάθε είδος - Ιδανική πλατφόρμα παραγγελίας για κάθε χρήστη 

Ομάδες Ειδών & επιλογή πιάτου με ένα κλικ - Επιλογή/Αποεπιλογή Υλικών που περιέχονται 

Παρατηρήσεις Πελάτη - Έξτρα Είδη με χρέωση - Αλλαγή ποσότητας - Εμφάνιση περιεχομένου παραγγελίας σε side banner 

Login Χρήστη - Δημιουργία λογαριασμού - Δυνατότητα Login με Facebook Account/Linked In/Google+ 

Πληρωμή Μετρητά ή Πιστωτική Κάρτα - Log προηγούμενης συναλλαγής με το πελάτη  

Αυτόματη συμπλήρωση Σωστής Διεύθυνσης - Τ.Κ. για αποφυγή λαθών στις καταχωρήσεις 

Καθορισμός Ζωνών Παράδοσης με διαφορετικές χρεώσεις ανά περιοχή

Αυτόματη αποστολή email στο κατάστημα & στο πελάτη για τη καταχώρηση νέας παραγγελίας 

Προβολή διαφορετικών τιμοκαταλόγων για Take Away & Delivery

Επιπλέον Ειδικές τιμές ανά πελάτη πχ για Επιχειρήσεις/ Φοιτητές κτλ  

Αυτόματη ενημέρωση & εκτύπωση παραγγελιών στο Pegasus Delivery ERP  

Ορισμός ωραρίου καταστήματος & αργιών - Ενημέρωση πελάτη εάν το κατάστημα είναι κλειστό & δεν δέχεται παραγγελίες

*Δυνατότητα προσαρμογής σε υφιστάμενη ιστοσελίδα (subdomain)



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 

Xωρίς Χρεώσεις ανά Θέση Εργασίας – Κανένας περιορισμός στους Χρήστες – Multi-user Άδεια Χρήσης

Ευέλικτη χρήση με ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης από τους χειριστές – Άμεση Εγκατάσταση χωρίς περιττές 
παραμετροποιήσεις που κοστίζουν

Διασύνδεση Υποκαταστημάτων – Διαχείριση Franchise Επιχειρήσεων – Ειδική Τιμολογιακή για επιχειρήσεις υπό το ίδιο ΑΦΜ

Χαμηλό κόστος αρχικής επένδυσης με άμεση  κεφαλαιοποίηση από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας

Συμβατότητα χωρίς περιορισμούς στο hardware – Ελάχιστη απαίτηση 2GB ram σε pc με Touch ή POS

Online αναβαθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης & νέες προσθήκες στην εφαρμογή

Μετρήσιμο Οικονομικό Όφελος ΜΟΝΟ με Pegasus Delivery ERP 

Η ολοκληρωμένη λύση για Ηλεκτρονικές Παραγγελίες 
– Τηλεφωνικές Κλήσεις – Προετοιμασία Παραγγελιών Πακέτου / Take Away 

– Παρακολούθηση Διανομέων – Οικονομική Διαχείριση!

1.  Τιμοκατάλογος

4.  Εγγραφή Μέλους 5.  Ολοκλήρωση & Πληρωμή

2.  Επιλογή Υλικών 3.  Περιεχόμενο Παραγγελίας  

Pegasus Delivery
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TEΣAE ATE 
Λεωφ. Μεσογείων 274, Χολαργός, 15562, Αθήνα


