
Κάθε μέρα ένα νέο κατάστημα μπαίνει στον κόσμο του simple! 



O πιο εύκολος τρόπος να πάρετε μία παραγγελία.

Interface σχεδιασμένο για να εξυπηρετεί με ταχύτητα τις 
πιο απαιτητικές σάλες τραπεζοκαθισμάτων.

Τα simple mobi le και  s imple stat ion ε ίναι  nat ive εφαρμογές τ ις οποίες έχουμε αναπτύξει
σε android ios και  windows.Nat ive σημαίνει  ταχύτητα στις οθόνες της εφαρμογής. 
Οι παραγγελίες σας δεν χάνονται  όταν χαθεί  στ ιγμιαία το σήμα! Μπορείτε να τ ις κατεβάσετε 
και  να δείτε το demo ,από το κ ινητό σας τηλέφωνο μέσω του Play και  Appstore αντ ίστοιχα.  

To simple station είναι  εφαρμογή cl ient
γ ια tablet .  Ειδικά σχεδιασμένη για τον bartender 
ή τον maitr  σας.  Εκτός απο το να πάρει  μία 
παραγγελία,  από το s imple stat ion μπορεί  
κάποιος να διαχειριστε ί  τ ις  βάρδιες αλλα και  να 
δεί  αναλυτική αναφορά όλων των κινήσεων 
(παραγγελίες-πληρωμές-ακυρώσεις κλπ)

Το simple mobile αποτελεί  την πλέον εύχρηστη 
και  αξιόπιστη εφαρμογή για τον σερβιτόρο. Είναι  
user f r iendly που σημαίνει  ότ ι  κάποιος που θα 
πιάσει  πρώτη φορά στα χέρια του την εφαρμογή, 
θα μπορεί  να πάρει  μία παραγγελία τόσο εύκολα, 
όσο να καλέσει  κάποιον από το κ ινητό του
τηλέφωνο. Κατεβάστε το τώρα.. .

Τμηματική πληρωμή παραγγελίας 

Μεταφορά μέρος ή συνόλου της παραγγελίας 

Αποστολή custom  σχολίων 

Ελευθερία επιλογής, χαμηλό κόστος! 
Έχετε την ελευθερία να επιλέξετε γ ια την 
επιχείρησή σας από μία γκάμα εκατοντάδων 
συσκευών android !  Το κόστος μίας συσκευής 
μπορεί  να ξεκινά από λιγότερο από 100 ευρώ!   



Delivery;Κατακτήστε την περιοχή σας! 
Νέες δυνατότητες διαχείρισης κατα την διάρκεια της δουλειάς...

Κίνηση καρτέλας πελάτη και δυνατότητα 
επανάληψης παραγγελίας με το άνοιγμα της καρτέλας

Εμφάνιση χάρτη με δρομολόγηση και οδηγίες κατά 
την χρέωση των παραγγελιών με δυνατότητα 
εκτύπωσής του 

Βιβλίο κίνησης οδηγών . 
Ωρα εξόδου-εισόδου-χιλιομέτρηση διαδρομών

Αυτόματη καταχώρηση πόντων προγράμματα επιβράβευσης

ένα πολύτιμο εργαλείο αναφορών...

αλλα και αύξηση πωλήσεων μέσω του Selfie!  

Ακόμα δίνετε ποσοστό του τζίρου σας σε τρίτους;
Τυπώστε στο φυλλάδιό σας ή σε διαφημιστικό μαγνητάκι 
ένα qrcode και δώστε τους πελάτες σας την δυνατότητα 
να παραγγείλουν απο το κινητό τους! Χωρίς να απαιτείται
να κατεβάσουν κάποια εφαρμογή και χωρίς να χρεώνεστε 
ανα παραγγελία!  

Ελέγξτε τις αποδόσεις του 
στόλου σας και την επιρροή 
της επιχείρησής σας



Απόλυτη ασφάλεια και απόλυτη ενημέρωση
Η πλέον sophisticated σουίτα στατιστικών σχεδιασμένη 

αποκλειστικά για χώρους εστίασης. 

Ο καλύτερος τρόπος να λαμβάνετε κάθε πληροφορία σχετικά με την πορεία της επιχείρησής σας ,με το 
ευκολότερο interface που έγινε ποτέ ,χωρίς περιττά click!  Το Analisis δεν είναι απλά ένα πρόγραμμα 
εμφάνισης δεδομένων μιας database, άλλα έχει δημιουργηθεί ειδικά για χώρους εστίασης. Στατιστικά στοιχεία, 
όπως τι μέσο όρο κατανάλωσης κάνει η κάθε παρέα , πόσα ποτήρια/πιάτα σπάει ο κάθε σερβιτόρος , ποιος 
υπάλληλος κερνάει περισσότερα προϊόντα, πόσο καλά πάει ένα νέο σας είδος, ποιο τραπέζι αποφεύγουν οι 
πελάτες, θα τα βρείτε μόνο εδώ. 
Επιπλέον το Analisis σας δίνει την δυνατότητα να τυπώσετε καλαίσθητα φύλλα στατιστικών με γραφήματα 
αλλα και να εξάγετε τα δεδομένα σας σε Excel για την προσωπική σας επεξεργασία.

Απο παντού 
Με το Live του Simple μπορείτε να παρακολουθήσετε τα στατιστικά σας αλλα και να 
δείτε αναλυτικά τις κινήσεις των υπαλλήλων σας απο όπου κι αν βρίσκεστε. Συνδεθείτε 
με τα καταστήματά σας απο οπουδήποτε, στις διακοπές σας, απο το κινητό το 
tablet ή τον υπολογιστή του σπιτιού σας.  

Ούτε ένα ευρώ χαμένο για την επιχείρησή σας 
Στη simple δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στην απόλυτη παρακολούθηση και ασφάλεια των 
συναλλαγών. Γι’ αυτό το simple θα σας ενημέρωνει σε πολλαπλές οθόνες και εκτυπώσεις 
για τις ευαίσθητες συναλλαγές που γίνονται στο κατάστημά σας (εκπτώσεις,ακυρώσεις,
μεταφορές κλπ). Κάθε χρήστης μπορεί να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε τέτοιες 
ενέργειες όπως εσείς θα το επιλέξετε και κάθε τέτοια ενέργεια θα τυπώνεται στο τέλος 
της ημέρας και μπορεί να ελεγχθεί και ανά πάσα στιγμή από τα στατιστικά σας.  



Selfie- Απογειώστε το service σας. 
Και αν οι πελάτες σας μπορούσαν να παραγγείλουν απο το κινητό τους; 

Tι είναι το selfie; 
Το Selfie είναι μία υπηρεσία χάρη στην τεχνολογία 
Live του simple, μέσω της οποίας οι πελάτες σας 
μπορούν να σκανάρουν ένα qrcode από το κινητό τους 
και να δώσουν την παραγγελία σας απευθείας στους 
σταθμούς παραγωγής σας! Δεν απαιτείται να είναι 
συνδεδεμένοι με το Wi-Fi σας ούτε και να κατεβάσουν 
κάποια εφαρμογή!

Τι εφαρμογές έχει το selfie; 

Σε μία παραλία  ή μία πολύ μεγάλη σάλα είναι δύσκολο για τους σερβιτόρους σας 
να δουν άμεσα όλα τα σηκωμένα χέρια. Με το selfie ένα μεγάλο ποσοστό των 
πελατών σας θα παραγγέλνουν μονοί τους και ο χρόνος εξυπηρέτησής τους θα 
μειωθεί κατά 50%. Έχοντας qrcode σε κάθε ξαπλώστρα μπορείτε να μειώσετε κατά 
το 1/4 το σύνολο των σερβιτόρων που εξυπηρετούν! Επιπλέον μπορείτε μέσο της 
ενσωματωμένης διαφήμισης του, να προωθήσετε ένα προϊόν ή να πάρετε δωρεάν 
την υπηρεσία μέσω χορηγού. 

Ακόμα έχετε ένα πάκο χαρτιά στα δωμάτια σας; Διατηρώντας ένα qrcode αυτοκόλ-
λητο στην πόρτα , σε ένα κάδρο ή στο τηλέφωνο του κάθε δωματίου, οι επισκέπτες 
σας μπορούν να στέλνουν την παραγγελία τους κατευθείαν στη κουζίνα σας, από το 
κινητό τους αλλά και να λαμβάνουν πληροφορίες που θέλετε να προβάλλετε όπως 
προσφορές σας ή τουριστικούς οδηγούς!  

Η παραγγελία delivery μέσω κινητού τηλεφώνου αναπτύσσεται όλο και περισσότερο! 
Γιατί όμως ενώ έχετε κερδίσει την εμπιστοσύνη ενός πελάτη με το σπαθί σας, 
να εξακολουθείτε να πληρώνετε για κάθε παραγγελία του; Στέλνοντας ένα 
διαφημιστικό μαγνητάκι ή φυλλάδια με qrcode στους νέους πελάτες σας, αυτοί θα 
μπορούν να κάνουν τις παραγγελίες τους απευθείας σε εσάς. Ακόμα, υιοθετήστε 
πρόγραμμα πόντων για να τους δώσετε extra κίνητρο. 

Για τις ξαπλώστρες σας 

Για δωμάτια ξενοδοχείου 

Για Delivery 



Cellar - συνταγή της επιτυχίας!
Σύστημα online αποθήκης ώστε να μην αφήνετε τίποτα στην τύχη 

Δείτε πόσο πραγματικά σας 
κοστίζει κάθε προϊόν

Περιορίστε την φύρα σας

Μειώστε το κόστος των υλικών σας

Με το Cellar έχετε την δυνατότητα παρακολούθησης της αποθήκης χάρη
σε μία σειρά πλεονεκτημάτων που μόνο η simple σας προσφέρει.
Αφού οργανώσετε μέσα από ένα smart σύστημα συνταγών , την αποθήκη σας, 
θα μπορείτε να καταχωρείτε εισαγωγές προϊόντων από το κινητό σας μέσα 
από το πιο simple interface που έχετε δει. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης που 
θα κάνει εισαγωγή μπορεί να βρίσκεται στον χώρο παραλαβής (πάρκινγκ-
αποθήκη) και όχι κολλημένος στην οθόνη του υπολογιστή του. Έτσι θα 
μπορεί να ελέγχει ταυτόχρονα την ορθότητα των τιμολογίων, αλλά και να 
καταχωρεί τα εισερχόμενα εμπορεύματα στον ίδιο χρόνο.

Η απογραφή στο cellar γίνετε με τον ίδιο τρόπο! Δηλαδή ο υπάλληλος 
που την έχει αναλάβει μπορεί να βρίσκεται στον ίδιο χώρο με τα 
προϊόντα σας και να τα καταχωρεί από οποιαδήποτε συσκευή.

Χρησιμοποιώντας το cellar μπορείτε να έχετε ανά πάσα στιγμή πλήρη 
έλεγχο για το τι βρίσκεται στην αποθήκη σας και να κάνετε τις 
παραγγελίες σας από τη οθόνη παραγγελίας, από όπου θα βλέπετε με 
διαφορετικό χρώμα τα προϊόντα που βρίσκονται κάτω από το όριο 
ασφαλείας σας.

Μην φοβάστε να αναθέσετε σε άλλους την χρήση του Cellar. Για κάθε 
κίνηση στο cellar (καταχώρηση ή απογραφή) καταγράφεται ο χρηστής 
που την έκανε και έχετε δυνατότητα παρακολούθησης βιβλίου κινήσεων και εξαγωγής του σε Excel.



Feedback - αποκλειστικά από το Simple 
Και αν γνωρίζατε τι σκέφτονται οι πελάτες σας; 

Ο καλύτερος τρόπος να βελτιώσετε τις υπηρεσίες σας είναι αναμφίβολα να ρωτήσετε 
τους πελάτες σας. Συχνά όμως οι πελάτες, μη θέλοντας να εκτεθούν, δεν 

εκφράζουν τα παράπονά τους ή ακόμα και αν το κάνουν, συνήθως δεν φτάνουν ποτέ 
σε εσάς από το προσωπικό σας.  

πώς δουλεύει;

το simple τυπώνει σε τυχαίους 
πελάτες (εσείς επιλέγετε την 

συχνότητα) κουπόνια feedback

ο πελάτης μπαίνει με την συσκευή του 
στο ianswer.gr και απαντά (ανώνυμα) 

στις ερωτήσεις που εσείς έχετε εισάγει. 

ο πελάτης,επισκέπτεται ξανά το 
κατάστημά σας ,αφού έχει απαντήσει
 σε όλες της ερωτήσεις, προκειμένου 

να πάρει το δώρο που έχετε ορίσει

Με την υπηρεσία feedback, μπορείτε πλέον να έχετε ειλικρινείς απαντήσεις από τους πελάτες σας, 
αφού είναι εντελώς ανώνυμες, αλλά ταυτόχρονα συνδεδεμένες με την παραγγελία τους. 
Έτσι μπορείτε να αξιολογήσετε καλύτερα τις απαντήσεις βλέποντας πότε και από ποιόν 

εξυπηρετήθηκαν αλλά και τι παρήγγειλαν.  

Μάθετε τι λένε οι 
πελάτες σας, για σας

Αξιοποιήστε 
στατιστικά στοιχεία



Στη Simple δε σταματάμε ποτέ 
να φτιάχνουμε νέα πράγματα για σας!

V Printer - Και δεν θα αγοράσετε ποτέ ξανά χαρτί.

To Vprinter είναι το 1ο Kitchen Display
System σε android. Πρόκειται για έναν smart
εκτυπωτή με ρύθμιση για να μπορείτε να
βλέπετε ταυτόχρονα από μία έως 6 παραγγελίες
και να μαρκάρετε με ένα απλό άγγιγμα και
κάθε προϊόν που παρασκευάζετε. Διαθέτει
ήχο ειδοποίησης για την νέα παραγγελία και 
ιστορικό παραγγελιών.

Με το Vprinter εξοικονομείτε χρήματα,

αφού η τιμή του μαζί με την συσκευή είναι
όση ενός θερμικού εκτυπωτή και δεν θα
χρειαστείτε ποτέ αναλώσιμα!

Loyalty -Καλό marketing είναι να κάνεις τον πελάτη 
σου να αισθάνεται έξυπνος.

Κάντε τους πελάτες σας να έρθουν ξανά και ξανά
χρησιμοποιώντας το σύστημα επιβράβευσης
του simple. Οι ενταγμένοι πελάτες στο σύστημα
loyalty, κερδίζουν πόντους με κάθε τους παραγγελία
και τους εξαργυρώνουν κερδίζοντας εκπτώσεις!

Αποδεδειγμένα οι πελάτες που χρησιμοποιούν
κάρτες πόντων ξοδεύουν περισσότερα χρήματα
στα καταστήματα που είναι μέλη. Υιοθετήστε χωρίς
έξτρα κόστος την τακτική των μεγαλύτερων
πολυεθνικών για να κρατούν τους πελάτες τους.



Ξεκινήστε με το Simple απο μόλις ..

39€/μήνα

pay as you go

Πληρώνετε μόνο για τους μήνες που η επιχείρησή σας λειτουργεί!

Πληρώνετε συνδρομή ανάλογα με της ανάγκες σας ανα μήνα! 
Τους μήνες με λιγότερους χρήστες πληρώνετε λιγότερο.

Μπορείτε να διακόψετε την συνδρομή σας ανα πασα στιγμή χωρίς 
κανένα κόστος!

24 ωρη τεχνική υποστήριξη!
Για να μην κρεμάσει ποτέ 

η δουλειά σας.  

Αξιοποιήστε τις συσκευές σας. 
Το Simple παίζει σε όλες τις 

συσκευές της αγοράς 

Ρωτήστε περισσότερα για τις τιμές μας και κλειστε ένα
ραντεβού για επίδειξη στο χώρο σας στο 210.747.0777



Simple can be harder than complex: 

 You have to work hard to get your thinking clean 

  to make it simple


