Quadro Byte rendszerek
Teljeskörű megoldásokkal

Quadro Byte Zrt. bemutatása
✓ 30 éve a közétkeztetés számos területén a számítógépes
programok fejlesztésével, a rendszerek oktatásával és
felügyeletével foglalkozunk.
✓ A közétkeztetés minden folyamatára teljeskörű megoldásokat
biztosítunk a tervezéstől, ételkészítésen keresztül a korszerű
értékesítési rendszerekig
✓ Széleskörű tapasztalat: minden korosztályban, minden
ellátási típus esetén, kisebb főzőkonyháktól, a több ezer
adagos üzemi konyhákig
✓ Innovatív fejlesztésekkel, korszerű webes megoldásokkal
✓ Élelmezési és informatikai szakemberek biztosítják a
folyamatos szolgáltatást (telepítés, oktatás, felügyelet)
✓ Felhős háttérszolgáltatás, GDPR megfelelősség, adatbiztonság
✓ Biztos gazdálkodás, stabil háttér
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Teljeskörű megoldások
Ebédrendelés bárhol, bármikor az
iskolai és munkahelyi étkeztetésben is

QB-Suli
QB-Értékesítés

QB-Osztály
QB-Élelem

✓ Webes felület, mobil applikáció
Értékesítés széles spektruma:
előrendeléses menü, büfé, A’la carte
✓ NAV online megfelelőség
Online gyűjtött létszám, egyedi rendelési
igények, bekészítések
✓ Készpénzmentes fizetések
Élelmezési üzemek teljeskörű adminisztrációja
étlaptervezéstől raktározáson át a kiszállításig
✓ EMMI rendelet megfelelőség

QB-Élelem: termelésirányítási rendszer
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✓ Tápanyagokkal és allergén adatokkal feltöltött nyersanyag és recepttörzsek.
Receptleírásaink tartalmazzák a konyhatechnológiai és HACCP leírást is.
✓ EMMI rendelettel kapcsolatos előírások: 10 napos anyagfelhasználás elemzése,
korcsoportos adagolási mennyiségek, energia és tápanyagfigyelés, változatossági mutató
✓ Korcsoportokra és diétákra tervezhető tetszőleges számú étlap, étlapok másolási
lehetősége, kiszabási lista és raktárkiadási bizonylat,
✓ Tálalólap vagy szállítólevél kiszállításhoz, ételkészítési és átadási időpontokkal,
hőmérsékletek jelölésével, többféle címkenyomtatási lehetőséggel
✓ Komplett raktárgazdálkodás: árurendelés tervezés alapján, teljeskörű
készletgazdálkodás: bevételezés, automatikus kiadás, pót- és visszavételezés
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Törzsek

Ételkészítés

Raktározás

-

-

Beszerzés

Kiszállítás

Ételkészítés

Ételkészítés

-

Tervezés

Raktározás

Raktározás

Kiszállítás

Kiszállítás

Több főzőkonyha esetén a törzsek karbantartása, étlapok tervezése, dietetikai munka és az árurendelés,
beszerzés a központban történik
A helyszínre szállított, vagy a központból kapott anyagok alapján a gyártás, raktározás, kiszállítás viszont a
főzőkonyhákon történik
Folyamatos rálátás

QB-Élelem: termelésirányítási rendszer
✓ Zárt gazdálkodás, szigorú elszámolásnak megfelelő
pénzügyi bizonylatolás, feladások főkönyvi
rendszereknek
✓ Költségkeretek figyelése tervezéstől a napi
kiadáson keresztül a havi zárásig
✓ Paraméterezhető költséghely kialakítással
egységenként elkülöníthető költségek
✓ Több telephely esetén egységenként elkülönített és
összesített költségelszámolás
✓ Szállítólevek és számlák összevetése (likvidáció), ✓ Adatkapcsolati lehetőség főkönyvi és
leltározási funkciók
pénzügyi rendszerekhez

Erősségünk: teljeskörű szolgáltatások

Felügyelet:
• Betanítás, bevezetési
támogatás
• Jogszabálykövetés
• Élelmezési és informatikai
szakemberek közös
támogatása
• Távfelügyelet, szükség
esetén helyszíni
közreműködés

Fejlesztés:
• Ügyfél igények alapján
folyamatos fejlesztés
• Az új verziókat mindenki
automatikusan kapja
• Egységes központi
törzsadat és program
frissítés
• Oktatási lehetőség az új
funkciók megismeréséhez

„Felhős” környezet:
Különböző üzemeltetési
lehetőségek
• Cégünk Azure felhős
környezetet biztosít,
üzemeltet.
• „Privát felhő” az ügyfél
saját infrastruktúrán
biztosítja a hátteret
• Lokális „földi” környezet

Árajánlat kérés esetén keressen minket:
https://www.qb.hu/arajanlat-keres
sipos.viktoria@qb.hu
+36 1 436 99 32

