O que é o W_Food?
O W_Food é a resposta da W PC Software às necessidades, já de longa data, do setor de Restaurantes,
Lanchonetes e Fast-Food.
Por ser um setor de grande dificuldade operacional para um modelo gerêncial moderno, em detrimento do
atendimento, uma vez ser um setor dinâmico e de grande necessidade de mão de obra voltada para o cliente.
Pensando nestas dificuldades operacionais a W PC Software criou um sistema simples, fácil de operar e
ainda mais, que privilegia as qualidades específicas das funções dos colaboradores, sem exigências de
qualificação técnica em informática, mas trazendo melhorias profissionais nas carreiras dos colaboradores.
O W_Food é um sistema que busca facilitar o trabalho e melhorar a auto-estima dos profissionais dos
Restaurantes, Lanchonetes e Fast-Food tornando-os consultores gastronômicos e não apenas distribuidores
de alimentos num ambiente cheio de estresse e preocupações com o atendimento.
Com o sistema W_Food os seus colaboradores terão a certeza de que tudo estará em conformidade com os
interesses da empresa. Sem a necessidade de correrias de última hora para justificar uma questão ou outra
que sabemos ser de grande valia para a empresa.
Este é o W_Food e sua empresa estará na vanguarda tecnológica, com um ganho enorme de produtividade e
maior competitividade num mercado tão concorrido, mas que sem o W_Food padece de qualidade no
atendimento.

Seja usuário do W_Food e faça a diferença perante a concorrência.

Componentes do W_Food – Saiba mais agora !

Na figura acima você tem a tela opeacional do caixa com o Mapa de Mesas do sistema W_Food.
Perceba que o operador de caixa tem o total controle do andamento das vendas numa única tela. A operação,
inclusive, é de extrema simplicidade pois os botôes definindo as funcionalidades permitem que as demandas
essências de uma jornada de trabalho sejam resolvidas num único click de mouse.
Ainda, a atividade do operador de caixa é exclusiva com as operações financeiras da empresa durante a
jornada de operação da casa, pois todos os pedidos são lançados pelos garçons em dispositivos PDAs
(computadores de mão), ativando as impressoras nos locais determinados para o atendimento dos pedidos e
já efetuando a totalização nas mesas.
Com o operador de caixa cuidando apenas das tarefas financeiras as possibilidades de erros operacionais
são minimizadas ao máximo e com isso evitando problemas no atendimento aos clientes e prejuizos para a
empresa.
Com o W_Food tudo o que é servido é efetivamente recebido pela empresa e você sabe o quanto isso é
importante para o bom andamento dos negócios.
Seja então usuário do sistema W_Food e garanta a receita operacional do seu negócio.

Atendimento moderno e garçon como consultor gastronômico

Com o W_Food sua empresa não precisa de “garçons olimpicos”, pois um profissional atende ao cliente e
dedica-lhe toda a atenção para um bom atendimento, outro profissional se encarrega da recepção e entrega
do pedido de forma calma, paciente e no menor tempo.
Consequência disto tudo: “O Cliente será fiel não somente à qualidade do alimento servido, mas
também pelo bom atendimento, eficiente, rápido e sem nenhum problema operacional.”
Você consegue todo este prestigio de atendimento com o seu garçon usando um computador de mão para os
lançamentos dos pedidos junto aos clientes, fazendo uso do módulo W_Food Mobile, o módulo que compõe
o sistema W_Food para uso nos dispositivos PDAs e mesmo em celulares tipo SMARTPHONE, permitindo
com isso que sua empresa seja administrada remotamente através da Internet de todos os pontos do planeta.
Com o módulo W_Food Mobile instalado no seu celular smartphone você pode disparar uma comanda de
qualquer lugar, bem como acompanhar o movimento da sua empresa. É o máximo da independência da
presença pessoal, bem como com o total controle do andamento da atividade negocial.
Pense moderno e seja logo usuário do sistema W_Food pois é sua independência com absoluto
controle do seu negócio.

Visão do Faturamento em Tempo Real

Com o sistema W_Food você tem visão panorâmica do faturamento a qualquer momento da atividade da casa
e ainda mais, pode consultar as mesas a qualquer momento, avaliando dados importantes como a relação
consumo x tempo de permanência.
Na figura acima temos o mapa gerêncial do caixa, mostrando todo o resumo do faturamento e que pode ser
consultado a qualquer momento e de qualquer equipamento da rede interna, pela Internet ou pelo celular
smartphone com o W_Food Mobile instalado.
Perceba que com um sistema como o W_Food você estará livre para efetivamente planejar o crescimento do
seu negócio, pois a administração fica por nossa conta.
É importante lembrar que estamos destacando apenas as operações ligadas às vendas e o atendimento, mas
o W_Food não é apenas isso, ele dispõe de módulos para muitas outras funcionalidades ligadas as vendas,
tais como: Delivery, Venda Balcão, Drive-Thru.
Em relação aos controles de despesas o W_Food contempla também um módulo de gestão de compras e
contas a pagar, este definindo as suas despesas num plano de contas modular, dando em um relatório
sintético um panorama de todo o seu investimento.

Conheça mais sobre o W_Food, certamente aquele sonho que você teve um dia,
onde um computador daria todo o controle de seu negócio, será verdade agora.

O que você precisa de equipamento no W_Food
O W_Food é um sistema bastante simples de operar e como não poderia deixar de ser requer um mínimo de
hardware para o seu funcionamento.
Entretanto, algumas premissas são fundamentais para o seu perfeito funcionamento, tais como:

1.

Sistema Operacional

O W_Food é um sistema construído para operar na plataforma Microsoft, para isso requer computadores que
disponha do sistema operacional MS-Windows XP ou superior.
Recomendamos o sistema operacional MS-Windows XP em função de sua estabilidade e compatibilidade
com os demais dispositivos sem a requisição de técnicos especialistas.

2.

Hardware mínimo

Por ser um sistema de processamento avançado, o W_Food requer:
-

3.

Microcomputador que será o servidor de banco de dados
Microcomputador que será o servidor de comandas
Microcomputador para uso no caixa

PDAs

Computador de mão para uso pelos garçons no lançamento das comandas.
4.

Impressoras e Print Server

O processo de impressão é o informativo dos pedidos a serem atendidos e pagos, desta forma o sistema
W_Food requer:
-

Impressora do balcão de bebidas
Impressora da cozinha
Impressora do caixa

Para a conexão das impressoras recomenda-se o uso de dispositivos Print Server o que evita a necessidade
de um computador dedicado apenas para esta função.
5.

Roteadores Wi-Fi

Para a conexão e uso dos PDAs na rede interna é necessário que seja instalado na rede um Roteador para
possibilitar o Wi-Fi dos PDAs.
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