
nowoczesne oprogramowanie 

do kompleksowego zarządzania

lokalami gastronomicznymi

 

sBiznes
Gastronomia



“Naszym celem było stworzenie 

narzędzia niezawodnego, 

wszechstronnego, łatwego 

w obsłudze i dostępnego cenowo.”

- Krzysztof, Prezes Firmy

Poznajmy się

Jako twórcy oprogramowania postawiliśmy na nowoczesne 
rozwiązania. Program sBiznes GASTRONOMIA to komplek-

sowe rozwiązanie o szerokim zastosowaniu. Stosunek jakości 
do ceny sprawia, że jest ono obecnie najciekawszą propozy-

cją na rynku i sposobem na rozwinięcie Waszego biznesu. 
Postawiliśmy na Współpracę Partnerską, do której każda ze 
stron wchodzi na równorzędnych warunkach. Dołączając do 
użytkowników otrzymujecie Państwo sprawdzone narzę-

dzie, które z powodzeniem zostało już zaimplementowane w 
wielu polskich firmach. Dostajecie produkt, nieustannie roz-

wijany i rozbudowywany, dzięki któremu zyskacie pełną 
wiedzę i kontrolę nad swoją firmą. 

sBiznes GASTRONOMIA to w pełni zintegrowane środowisko 
umożliwiające obsługę takich modułów jak księgowość, ma-

gazyny, HR, itd.

Zaufany Partner 
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“Kompleksowe rozwiązanie, które sprawdza 

się w 100% i zaspokaja każdą potrzebę naszej 

firmy.”

- Aleksandra, Właścicielka hotelu i restauracji 

Restauracje, hotele oraz inne obiekty 
obsługiwane przez sBiznes mogą 
zapewnić szybką i sprawną obsługę 
wszelkich formalności związanych z 
obsługą klientów. Wszelkie obiekty, 
które obsługują wielu klientów, mogą 
kontrolować dostępność oferowanych 
zasobów oraz prowadzić ich rozlicze-

nia.

1.    Profesjonalny i intuicyjny program 
       gastronomiczny

2.   Zintegrowany z aplikacją sBiznes

3.   Obsługa programu na urządzeniach 
      POS.

4.   Prosta i intuicyjna obsługa magazynu

5.   Przejrzysty i czytelny układ programu 
      umożliwia bardzo szybkie opanowanie 
      go przez użytkowników

6.   Zapewnia funkcjonalność niezbędną 
       w każdym lokalu

7.    Najlepsza cena na rynku

8.   Pełna kontrola stanów magazynowych 
       oraz obsługa zaplecza.

9.   Obliczanie wartości kalorycznej potraw

10.  Przygotowywanie receptur kuchennych 
       i nie tylko.

11.   Proste kalkulacje imprez okolicznościowych.

https://www.youtube.com/watch?v=MTrZF_Vc3wg&t=9s
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Obniżenie kosztów 

pracy

Automatyzacja, możli-
wość pracy zdalnej  

oraz ergonomia 
pracy. Segmentowa 
budowa sprawia, iż 
płacisz jedynie za 
funkcje z których 

korzystasz.

Oszczędność czasu

Lepsza organizacja 
dokumentacji to 

łatwiejsze zarządzanie 
oraz znaczna oszczęd-

ność Twojego czasu. 

Zwiększenie 
efektywności pracy 

Koniec z traceniem 
czasu na poszukiwanie 
dokumentów lub prze-

syłaniem ich między 
programami. 

Łatwy  dostęp
do informacji 

Cała firma w obrębie 
jednej aplikacji. Szybka 
i bezpieczna wymiana 

dokumentów umożliwia 
swobodną komunikację 
pomiędzy pracownika-

mi, urzędami oraz kon-

trahentami.

Bezpieczeństwo 
danych

Dane Twojej firmy 
znajdują się w bez-

piecznej przestrzeni w 
chmurze, a opcje bac-

kupu są możliwe w 
wybranym miejscu.

Sprawne zarządzanie 
stanami magazyno-

wymi 

Wygodne i funkcjo-

nalne rozwiązanie 
optymalizujące pracę 

zespołów oraz całej 
firmy

Wymiana 
e-dokumentów

 z urzędami 

Bez problemu 
wyślesz dokumen-

ty do Urzędów oraz 
kontrahentów , a 
także rozliczysz 

faktury i pracowni-
ków, bez koniecz-

ności fizycznej 
obecności w danej 

placówce.

Kompleksowość 
rozwiązania

sBiznes to jeden
program łączący 

wszystkie elementy 
niezbędne do spraw-

nego zarządzania 
firmą. 
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PARTNERA
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https://sbiznes.pl/demo/https://sbiznes.pl/wersja-demo.html

sBiznes to pełny nadzór nad firmą.

sBiznes zapewnia pełną integrację z urządzeniami POS, oprogramowaniem 
komputerowym oraz kasami fiskalnymi. Dzięki naszemu oprogramowaniu 

użytkownik ma pełną kontrolę nad funkcjonowaniem swojej firmy począwszy 
od dostaw, przez zamówienia, po skład receptur i stany magazynowe. 
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„sBiznes to profesjonalny produkt jakością 

konkurujący z największymi producentami na rynku. 

Fachowa i rzetelna współpraca procentuje szybkimi 

i dużymi wzrostami sprzedażowymi.”

- Jarek, Partner sBiznes
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HELP DESK
Reakcja w kilka minut

POMOC

ONLINE

ZDALNE

WDROŻENIA
POMOCNI

KONSULTANCI



www.sBiznes.pl


