
A plataforma ZS bms, interligada com todas as soluções de software da Zone Soft, 

traz diversas vantagens pensadas para facilitar o seu dia-a-dia, tornando a gestão 

do seu negócio mais simples, e�caz e segura.

Portal web ZS bms: zsbms.com

App de consulta ZS bms mobile: Disponível em app ios e android
Requisitos mínimos ZS bms mobile: Android 4.4 ou superior e IOS v8 ou superior; 
Ligação à internet

Backo�ce Online Acesso Remoto Gestão Centralizada

Com a cloud híbrida da Zone Soft, os seus dados estão sempre disponíveis 

e seguros através de uma política de cópias de segurança, garantindo-lhe 

o cumprimento da legislação.

Segurança
Sincronização automática 

a cada 20 segundos.

Fiabilidade
Armazenamento 

virtualmente ilimitado
e até 5 dias de 

funcionamento o�ine.

Mobilidade
Acesso em tempo real 
à informação do seu 

negócio. 

+300.000
sempre a crescer

Canal de comunicação 
direta com os clientes

Regras de vantagens
especí�cas do seu negócio 

para os seus clientes 

Aumenta a sua visibilidade

Impulsiona a sua faturação e recorrência de consumo

Maior satisfação dos clientes

PORQUÊ TER UM PROGRAMA DE FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES?

A loja/restaurante de�ne as regras e vantagens do seu programa de �delização

Divulga as suas ofertas através de SMS segmentadas

Acompanha o desempenho das ações pelo Dashboard do portal online

COMO O NEGÓCIO GERE O PROGRAMA?

Cliente regista-se apenas com o nº do telemóvel

Identi�ca-se com o nº do telemóvel para acumular e bene�ciar 
das vantagens quando os critérios forem cumpridos 

COMO O CLIENTE UTILIZA?

PORTAL DE GESTÃO ONLINE

GARANTIA DE SEGURANÇA

PROGRAMA DE FIDELIZAÇÃO

Para mais informações visite-nos
em zonesoft.pt

1 Disponível através do ZS bms.

2 Disponível nas versões Basic e Lite apenas através do portal ZS bms.
Acesso ilimitado com a versão Pro Plus, incluindo uma aplicação para veri�cação e ativação de 
cartão à entrada

Emissão de Fatura-Recibo e Fatura Simpli�cada

Transferência entre Mesas

Consulta de Mesa/Apresentação de Conta

Emissão de Fatura e Nota de Crédito

Divisão de Conta com Pagamento Desdobrado

Pagamentos móveis (MB Way, MEO Wallet, SEQR)

Reserva de Mesa

Monitores de Publicidade Con�guráveis (vídeos, fotos)

Guias de Remessa e de Transporte1

Criação e Parametrização de Menus

Saldo acumulado de cliente & Talões de desconto

Módulo Discotecas com Gestão de séries

de cartões com consumo mínimo e máximo2

Skins con�guráveis com Personalização grá�ca

e dos botões no Front-O�ce do Ponto de Venda

Encomendas, Documentos de Quebra

e Requisições de Loja

Lançamento Automático de Couvert para Mesas

em Função do nº de Pessoas

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

Postos de Trabalho

Zonas e nº de Mesas (desenho da sala)

Centros de Produção (pedidos para a cozinha)

Controlo de Ponto

Ligação TPA – Petrotec e Glintt (multibanco)

Base de dados Microsoft SQL Server 2008 R2

ou superior

CARACTERÍSTICAS
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2 ilimitado

Basic Lite Pro Plus

Basic Lite Pro Plus

RESTAURAÇÃO E SIMILARES

O MAIS COMPLETO SOFTWARE PARA 
O SETOR DE COMIDAS E BEBIDAS

Restaurantes | Cervejarias | Fast-food | Marisqueiras | Pizzarias

Snack-bar | Take-away | Cafés | Casas de Chá | Confeitarias | Gelatarias

Padarias | Pastelarias | Bares | Discotecas | Eventos | E Muito Mais!



Gira a sua cozinha com um único olhar. O ZS monitor 

é a aplicação que permite ter total controlo sobre os pedidos 

de cozinha e manter o foco no principal: entregar o pedido 

dentro do tempo e com o mais alto nível de qualidade.

 Melhor gestão de stocks, incluindo a possibilidade de indicação de produto 
esgotado ao bloqueá-lo no ponto de venda

 Contribui para a diminuição de erros humanos

 Proporciona as condições ideais para uma melhor organização do espaço 
e tarefas na cozinha

 Viabiliza uma limpeza impecável da cozinha

 Permite acabar com o papel nos pedidos 

QUAIS AS VANTAGENS DESTA SOLUÇÃO?

 Apresenta todos os pedidos com indicação de tempo de preparo por cores 
e comentários (mal passado, …)

 Todas as alterações de estado ou novos pedidos são acompanhados por um 
sinal sonoro

 Permite efetuar transferência de pedidos entre centros de produção

 Possibilidade de agrupar quantidades do mesmo produto

 Modo take-away com ecrã de cliente e ecrã de con�rmação de entregas para 
funcionários 

 Ligação com impressoras

Requisitos mínimos ZS monitor: Android 4.0.3 ou superior; ligação à internet.

COMO O ZS MONITOR TORNA TUDO ISSO POSSÍVEL?

Proporcione um serviço mais rápido e e�ciente. Com apenas 

um tablet, pode apresentar o menu, registar pedidos, 

apresentar a conta, introduzir dados para faturação e obter 

feedback dos clientes através de um questionário totalmente 

personalizado por si.

Visualização de produtos, comentários, famílias e subfamílias

Possibilidade de o cliente realizar o seu pedido com validação pelo empregado

EMENTA DIGITAL

Possibilidade de realizar todos os pedidos dos clientes na mesa, com envio para 
a cozinha

Impressão de consulta de mesa (impressora Bluetooth ou outra)

REGISTO DE PEDIDOS

Totalmente personalizado por si com relatórios estatísticos

QUESTIONÁRIO

Apresentação de conta e validação pelo cliente

Fecho de conta com dados do cliente preenchidos automaticamente

Introdução dos dados �scais para fatura

Programa de �delização freebee®

Impressão de fatura (impressora Bluetooth ou outra)

Envio de documento para AT 

Disponível pagamento com carteiras virtuais
(MB Way, MEO Wallet, SEQR)

APRESENTAÇÃO DE CONTA

NOTA: Implica a utilização de 1 posto.
Requisitos mínimos ZS rest app: Android 4.1 ou superior; ligação sem �os à rede interna (não precisa 
de internet).

Um software desenhado para ser �ável, fácil de usar e com 

todas as funcionalidades que necessita.

 Emissão simpli�cada do SAFT pelo portal ZS bms

 Criação e parametrização de menus, famílias e promoções

 Gestão de SALA, ESPLANADA e BALCÃO

 Gestão de Stocks

 Emissão de documentos �scais

 Mapas para Contabilidade

 Con�guração multilíngue e multi-moeda

 Cartões de clientes Pré-Pagos

E muito mais…

Requisitos mínimos ZS rest: Processador 1.6GHz Dual Core ou superior; 2GB memória RAM;
2GB disco rígido; S. O. Windows 7 SP1 ou superior; ligação à internet.

O QUE FAZ DO ZS REST A SOLUÇÃO MAIS COMPLETA?

Gestão remota 
centralizada com 
sincronização em 

tempo real

Skins com botões, 
funções e cores 

altamente 
personalizáveis

Pagamentos móveis 
como MB Way 
nativamente 

integrados, sem custos 
adicionais de ativação

3 versões para atender 
à dimensão 

e necessidades do seu 
negócio: BASIC, LITE 

e PRO PLUS

ALÉM DAS FUNCIONALIDADES DO DIA-A-DIA, COMO:

Aplicação ZS rest app 
para um atendimento 

mais dinâmico

Ecrã de cozinha 
ZS monitor para 

receção dos pedidos 
nos respetivos centros 

de produção

RESTAURAÇÃO E SIMILARES A INTERATIVIDADE À MESA A GESTÃO DA COZINHA NUM ÚNICO ECRÃ


