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Izvrstna kulinarika in postrežba kavic ter ostalih napitkov, so razlogi ki v lokal laPlac,
na Ptuju, pripeljejo veliko število gostov, sploh v tedenskem času, ko so na sporedu
malice.
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Lokal laPlac ima v času malic povečano število gostov, ter posledično povečano
število naročil samih malic. Prav zato je pri naročilih pogosto prihajalo do napak, kar
pa je prineslo izgubo naročil in počasnejšo postrežbo. 
 
Isti izziv je lokalu predstavljalo tudi uvajanje novih natakarjev, saj jim je učenje
uporabe programa za naročanje vzelo preveč časa. Vodstvo podjetja se je začelo
zavedati vseh ovir, ki vplivajo na zadovoljstvo gostov lokala, zato so začeli iskati
učinkovitejšo rešitev in tako so izbrali TRONpos daljinsko naročanje.

Izziv
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-          Pospešiti postrežbo za 20%
-          Zmanjšati čas za vnos naročil na 5 sekund
-          Zmanjšati število korakov ki jih naredijo zaposleni za 50%
-          Zmanjšati število napačnih naročil za 90%
-          Povečati zadovoljstvo gostov.

Cilji in želje

Kako so v lokalu LaPlac dosegli zastavljene cilje?
Z uporabo daljinskega naročanja TRONpos so dosegli boljšo storitev postrežbe
gostov, saj se tako lahko strežno osebje popolnoma posveti samo stranka, katere se
vedno znova zadovoljne vračajo v lokal. 
Ker gre za naročila ki gredo direktno v kuhinjo, tudi do izgubljenih naročil več ne
prihaja. Postrežba je tako hitra, učinkovita in brez napak. Ker pa je uporaba
programa preprosta, tudi uvajanje novih natakarjev ne predstavlja nobenega
problema.
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IZPOLNITE KONTAKTNI  OBRAZEC

-          Postrežba gostov se je pospešila za 30%
-          Strežno osebje porabi samo 3 sekunde za vnos naročila hrane in pijače
-          Zaposleni naredijo 50% manj korakov
-          Število napačnih naročil se je zmanjšalo za 100%
-          Zadovoljstvo strank smo povečali za 100%.

Rezultati

Se za uvedbo naših rešitev odločate tudi vi? Pritisnite spodnji gumb in stopite v
kontakt z nami. Zagotovo bomo našli to kar iščete!
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