
Proč mít Mefisto GOURMET 3.4 nebo Mefisto

GOURMET 3.4+ ?

Jednoznačný přínos využití moderních technologií při

řízení restauračních zařízení ukazuje následná

vzorová kalkulace, jejíž správnost je potvrzena jednak

praxí například ve známé pražské restauraci U Fleků,

jednak ji jsou naši odborníci připraveni kdykoli

obhájit.

Jako příklad jsme použili restauraci s měsíčním

obratem 300 000 Kč. Při předpokládaných nákladech

na pořízení a provozování software Mefisto

GOURMET 3.4 v ceně 250 000 až 300 000 Kč

(které se skládají ze samotného počítačového programu,

příslušného hardware a zaškolení personálu) si lze

snadno spočítat návratnost investice:

Přibližná cena investice 280 000 Kč

Roční úspora 20 % z celkového 

obratu 3 600 000 Kč 720 000 Kč

Při počítání návratnosti je nutné si uvědomit, že díky

agresivnímu vlivu prostředí, které je v restauraci (kouř

apod.), se životnost hardware pohybuje do pěti let.
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Na základě našich zkušenotí se zaváděním Mefisto

GURMET 3.4 a Mefisto GURMET 3.4+ do praxe

víme, že jeho optimální využívání personálem

i vlastníkem restauračního zařízení začíná 3 až 4

měsíce po podepsání smlouvy.

Již z porovnání uvedených dvou čísel je zřejmé, že

návratnost investice do jednoho až 1,5 roku je

naprosto reálná, a že toto tvrzení není nikterak

nadsazené – naše firemní vize: Vše, co děláme, musí být

pro naše zákazníky přínosem, je skutečně založena na

pevných základech.

Jak Mefisto GOURMET 3.4 nebo Mefisto

GOURMET 3.4+, a služby s ním spojené, získat?

První krok, který musíte udělat, je kontaktovat nás

a pracovníkům našeho obchodního oddělení popsat svůj

provoz (velikost, počet středisek, používaný hardware

atd.). Na základě Vámi dodaných informací pak

obchodní oddělení pro Vás vytvoří nabídku „šitou

přímo na míru“.



Produkty společnosti Mefisto Software, a. s.

– zvýší tržby o 20 až 30 %;

– zajistí návratnost investice do 1 až 1,5 roku;

– uspoří mzdové náklady;

– poskytují managementu maximum informací pro

okamžitá opatření i pro strategické rozhodování.
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Mefisto GOURMET 3.4

Produkty ověřené provozem
Všechny naše produkty jsou denně ověřovány praxí v hotelových, restauračních a lázeňských provozech
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Mefisto GOURMET 3.4 

a Mefisto GOURMET 3.4+ jsou počítačové aplikace

vycházející vstříc potřebám restauračních provozů

a určené pro co nejširší využití. Základní sestava

Mefisto GOURMET 3.4 je určena pro restaurační

pokladny a základní skladovou evidenci. Její funkce

jsou:

● Práce s účty

● Platba s následným tiskem účtu pro hosta

● Markování na účet

● Osobní konta – klubové karty, personální strava,

závodní stravování atd.

● Storno chybně markovaných položek z účtu

● Markování storno položek (záporných položek)

na účet

● Tisk objednávek ve výrobních střediscích

● Operace na uzavřeném účtu

● Tisk sestav dle konfigurace – finanční, druhové,

žurnály účtů, storno protokoly atd.

● Otevřená architektura pro různé hardwarové

platformy (terminály Win, TouchScreen,

Oderman, Hartek atd.)

Program Mefisto GOURMET 3.4+ je rozšířen

o modul pro komplexní skladové hospodářství. To

každému restauračnímu zařízení umožňuje vysoce

efektivní kontrolu pohybu zboží a řadu dalších služeb.

Program Mefisto GOURMET 3.4+ má stejné funkce

jako Mefisto GOURMET 3.4, dále rozšířené o tyto

operace:

● Detailní druhová evidence zboží v přehledné

stromové struktuře

● Evidence výrobních procedur – kalkulace jídel

a nápojů

● Evidence všech standardních pohybů – dodací

listy, převody, výdejky, inventurní soupisy,

kontrolní soupisy, manka, přebytky atd.

● Možnost zobrazování a zpracovávání údajů

podle skladových období i za několik období

najednou



Mefisto GOURMET 3.4

● Přímá provázanost s pokladním systémem,

společné zadávání prodejních variant

● Oceňování zboží a evidence metodou váženého

průměru

● Evidence a variabilní kalkulace táblů a rautů,

včetně tisku návrhu pro zákazníka – podpora

stanovení optimální prodejní ceny

● Kontrolní sestavy s detailním přehledem

hospodaření

● Účetní závěrka – možnost návratu i zpět do

minulých období, výstupy pro účetnictví

● Manažerské nadstavby – analýza hospodaření,

analýza spotřeby táblů a rautů, analýza

prodejních cen atd.

Další výhodou programů Mefisto GOURMET 3.4 

a Mefisto GOURMET 3.4+ je jejich plná

kompatibilita s ostatními produkty firmy Mefisto

Software (Mefisto Hotel 3.4 a Mefisto Grand 3.4)

a možnost provést upgrade Mefisto GOURMET 3.4

a Mefisto GOURMET 3.4+ na verzi Mefisto 

Hotel 3.4.


