
DIGINET - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘ.-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡ. Ο.Ε. 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΦΑΡΣΑΛΩΝ 251Α, 41335,  ΛΑΡΙΣΑ 

ΑΦΜ: 800486060, ΔΟΥ Β’ ΛΑΡΙΣΑΣ (Γ,Β)  

ΤΗΛ: 2410555777, ΦΑΞ: 2410287392 

 Email: info@diginet.gr  

 

ΣΟΥΙΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ DIGIORDER 

ΠΡΟΪΟΝ DIGIORDER_KITCHEN_DISPLAY 
 

Γενικές πληροφορίες 
Η σουίτα εφαρμογών DigiOrder αποτελείται από ένα σύστημα εφαρμογών για διάφορα 

λειτουργικά συστήματα (Windows, Android, iOS)  καθώς επίσης και από άλλες λειτουργικές 

οντότητες (βάσεις δεδομένων, online servers, περιβάλλοντα, web εφαρμογές κλπ), που 

συνεργάζονται μεταξύ τους για να προσφέρουν μία ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης, 

παραγγελιοληψίας και έκδοσης παραστατικών για περιβάλλοντα εστίασης και εντατικής 

λιανικής πώλησης. Η προσφερόμενη λύση διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες της 

επιχείρησης όπου θα εγκατασταθεί, προσθέτοντας τις κατάλληλες άδειες χρήσης για modules ή 

υπηρεσίες. Το module DigiOrder_ 

 

Οι συνηθέστερες χρήσεις της σουίτας DigiOrder αφορούν τη διαχείριση της διαδικασίας 

παραγγελιοληψίας και σερβιρίσματος σε τραπέζια, τη διαχείριση παραγγελιοληψίας και 

διανομής  μέσω τηλεφωνικών και online παραγγελιών, τη διαχείριση take away ή λιανικής 

πώλησης και την πολυγλωσσική προβολή του τιμοκαταλόγου επιχειρήσεων της εστίασης. Τα 

οφέλη από τη χρήση της συνοψίζονται στην ταχύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του 

πελατειακού κοινού της επιχείρησης, στην αποφυγή λαθών και παραλείψεων, στην οργάνωση 

και παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας και στην εξοικονόμηση υλικών και 

ανθρώπινων πόρων.  

 

Η σουίτα DigiOrder αναπτύχθηκε από την ελληνική εταιρεία Nanosoft, από την οποία 

εξακολουθεί να συντηρείται, να αναβαθμίζεται και να εμπλουτίζεται διαρκώς με νέα προϊόντα 

και υπηρεσίες ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες και συνθήκες της αγοράς. Αριθμεί μεγάλο 

πλήθος εγκαταστάσεων σε Ελλάδα και Κύπρο και δουλεύει απρόσκοπτα ακόμη και στα πιο 

απαιτητικά περιβάλλοντα. 

 

Περιγραφή και Δυνατότητες DigiOrder_Kitchen_Display 
Το πρόγραμμα DigiOrder_Kitchen_Display χρησιμοποιείται για τη διαδαστική προβολή των 

παραγγελιών σε οθόνη κουζίνας (αντί για τη συμβατική εκτύπωσή τους σε θερμικό εκτυπωτή). 

 

Μερικές από τις δυνατότητες του DigiOrder_Restaurant περιγράφονται παρακάτω: 
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• Προβολή παραγγελιών ανά τραπέζι. 

• Συνοπτική προβολή όλων των ανοιχτών παραγγελιών αθροιστικά 

• Ηχητική ειδοποίησης για άφιξη νέας παραγγελίας 

• Οπτική ειδοποίηση καθυστερημένων παραγγελιών 

• Δυνατότητα αυξομοίωσης γραμματοσειρών ανάλογα με την οθόνη 

• Διακριτή σήμανση προϊόντων που έχει ξεκινήσει η διαδικασία παρασκευής τους ή που 

έχουν παραδοθεί 

• Ειδοποίηση για ολοκληρωμένες παραγγελίες 

Το πρόγραμμα DigiOrder_Kitchen_Display συνεργάζεται με τα modules DigiOrder_Resaturant, 

DigiOrder_Delivery και DigiOrder_TakeAway. 

Ελάχιστες απαιτήσεις 
• Windows 10 ή νεότερα 

• 2GB RAM 

• 10GB χώρο στον δίσκο 


