
Fecho de conta com indicação 
da modalidade de pagamento.

FECHO DE CONTA

REGISTO EM TELEMÓVEL/TABLET
Registo em telemóvel (vertical) ou tablet (horizontal) 
Android, adaptando-se a todas as resoluções.

Realize pedidos diretamente na mesa (ou cartão) de 
forma simples e imediata num dispositivo móvel.

Atendimento mais rápido e sem erros.

Maior rotatividade das mesas.



MODO OFFLINE
No caso de falha de rede, o funcionário pode 
continuar a registar os pedidos de várias mesas 
e quando restabelecida a ligação, reenviá-las.

CONSULTA DE MESAS
Permite visualizar o estado das mesas e o sub-
total sendo possível entregar o tablet ao cliente 
para consulta da sua conta antes de encerrar.

Os empregados de mesa realizam os pedidos dos clientes num tablet Android (ou 
telemóvel) e o mesmo é registado automaticamente no sistema XD REST, que dará 

continuidade ao pedido enviando para as impressoras e monitores de cozinha.

REGISTO EM MESAS/CARTÕES
Registo em mesas ou cartões com consumo 
mínimo obrigatório.



PAGAMENTOS PARCIAIS E 
TRANSFERÊNCIAS DE MESA
Pagamentos parciais e divisões de conta 
por produto ou valor/nº de pessoas.

Indicação dos dados do cliente pelo 
funcionário ou pelo próprio cliente.

DADOS DO CLIENTE NA CONTA

MENU PARA PEDIDO
Listagem de todos os artigos 
classificados por família para uma 
fácil pesquisa e registo. Permite 
adicionar imagens aos produtos.

NOTIFICAÇÕES E MENSAGENS
Permite a troca de mensagens e o envio de notificações da cozinha (monitor 
de cozinha) para os empregados quando o pedido for dado como concluído.



ANULAÇÃO
Permite a anulação de um pedido 
de acordo com o perfil do funcionário.

REGISTO DE COMPLEMENTOS
Registo de complementos pré-definidos ou 
indicação de mensagens especiais não previstas.

PERSONALIZAÇÃO
Funções que permitem a personalização 
da aplicação à imagem do cliente/utilizador

CÓDIGO DE BARRAS
Leitura de código de barras através de um 
leitor integrado ou pela câmera do dispositivo.
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