
ATUALIZAÇÕES DE SOFTWARE

GRATUITAS

www.zonesoft.pt
clouding

is our business

RESTAURAÇÃO E BEBIDAS
Restaurantes | Cervejarias | Fast-food | Marisqueiras | Pizzarias | Snack-bar | Take-away
Cafés | Casas de Chá | Confeitarias | Gelatarias | Padarias | Pastelarias
Bares | Discotecas | Eventos

backoffice fidelização ZS cloud certificado

ZS REST APP
EMENTA DIGITAL | REGISTO DE PEDIDOS 
APRESENTAÇÃO DE CONTA
Novo serviço totalmente integrado no software ZS REST. 
Traga todos os seus produtos para a mesa do seu cliente, 
num tablet android, e proporcione um serviço mais rápido e 
eficiente. 

freebee® 
DESCONTOS AQUI, ALI E ACOLÁ
Plataforma de fidelização integrada nos softwares da Zone 
Soft. Permite aos clientes obter vantagens num conjunto 
alargado de pontos de venda e torna o seu negócio alvo da 
atenção de milhares de pessoas.

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA
COMUNICAÇÃO EM TEMPO REAL 
Se a fatura já está com o cliente porque não estar 
também com a AT? 
Software certificado pela AT, com opção de comunicação das 
faturas em tempo real.

BACKOFFICE
GESTÃO ONLINE NO PORTAL ZS BMS
ZS BMS é um portal online que permite a 
gestão remota de toda a informação de produtos, 
stocks, vendas, compras e fornecedores, 
e o acompanhamento em tempo real do negócio 
com apresentação de gráficos, mapas e relatórios.

GADGETS
LIGUE TODOS OS EQUIPAMENTOS
Ligação a balanças, PDAs, TPAs, monitores 
de cozinha, monitores de publicidade, 
tablets e smartphones.

ZS CLOUD
SEGURANÇA E MOBILIDADE
A informação gerada pelos pontos de venda é 
sincronizada em tempo real, armazenada na cloud, 
sem custos adicionais, para que tenha toda a sua 
informação sempre disponível e segura.



agente autorizado:Veja também informações sobre outros softwares e serviços:

portal de 
gestão

comércio 
com mobilidade

comércio 
a retalho

fidelização
de clientes
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ENTRY BASIC LITE PRO PRO PLUS

Acesso portal ZS BMS 
Acesso ZS Bms Mobile (consultas online disponível para iOS & Android)
Exportação SAFT portal ZS BMS
Registo em balcão
Registo em mesas (zonas) - inclui mesas fixas e desenho de sala
Nº zonas disponíveis
Centros de produção (pedidos)
Monitor pedidos (Android / Windows)
Comandos X64
ZS REST APP - ementa digital, registo de pedidos, apresentação de conta
Registo PDAs
Nº de postos
Consulta de mesa, fatura, fatura simplificada, crédito / recibo, nota de crédito
Guias de remessa, transporte (comunicação AT via webservice)
Encomendas, documentos de quebra e requisições de loja
Compras a fornecedores e gestão de conta corrente a fornecedor
Comunicação de documentos para AT em tempo real
Gestão de stocks e inventários
Parametrização de fichas técnicas de produtos
Multi armazem com guias  de transferência (comunicação AT via webservice)
Criação e parametrização de menus
Ordens de produção
Sistema avançado de divisão de conta
Monitores de publicidade
Cartões de cliente (cartões cliente / talões de desconto)
Suporte para balanças de pesagem
Desdobramento de conta
Transferências entre mesas / cartões / espaços
Envio de fecho de sessão / dia por sms e/ou e-mail
Mensagens entre postos
Controlo de ponto
Gestão de happy hour
Lançamento automático de couvert em mesas
Reserva de mesas
Cartões pré-pagos
Módulo discotecas (gestão de séries de cartões c/ consumo mínimo e máximo)
ZS Checkout - verificação estado do cartão pago (POS / PDA em Windows Mobile)
Gestão de bengaleiro
Criação e parametrização de promoções em cartões e mesas
Ligação TPA - Petrotec e Glintt (Multibanco)
Ligação Wallets - Meo wallet e SEQR
Freebee - Programa fidelização de clientes (ativação e 3 meses gratuitos)
Software de fidelização yloyalty (à medida do seu negócio)
Acesso biométrico para validação de operadores
* ESTA LIMITAÇÃO SÓ ACONTECE NO LOCAL. ESTÁ DISPONÍVEL NO PORTAL ZS BMS.

INFORMAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VÁLIDAS SALVO ERRO OU OMISSÃO
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