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ΣΟΥΙΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ DIGIORDER 

ΠΡΟΪΟΝ DIGIORDER_RESTAURANT 
 

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. 

 

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_Restaurant 
Το module DigiOrder_Restaurant είναι μέρος της κύριας εφαρμογής παραγγελιοληψίας της 

σουίτας DigiOrder, το οποίο ενεργοποιείται με την κατάλληλη αδειοδότηση (licencing) και 

χρησιμοποιείται για τη λήψη παραγγελιών σε τραπέζια και τη διαχείρισή τους. Η κύρια 

εφαρμογή, προκειμένου να είναι λειτουργική, συνδέεται με την εφαρμογή KServer. 
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Μερικές από τις δυνατότητες του DigiOrder_Restaurant περιγράφονται παρακάτω: 

• Καταχώρηση πρώτων και συμπληρωματικών παραγγελιών 

• Έκδοση συγκεντρωτικών λογαριασμών τραπεζιών 

• Έκδοση παραστατικών (αποδείξεων, τιμολογίων με άμεση αποστολή στο myData) 

• Διαχείριση τραπεζιού (μεταφορά, συνένωση, κέρασμα, έκπτωση, ακύρωση, είσπραξη 

κλπ) 

• Πολλαπλοί λογαριασμοί ανά τραπέζι 

• Επανεκτύπωση παραγγελίας 

• Διαφορετικοί χρωματισμοί στα τραπέζια ανάλογα με την κατάστασή τους 

• Κλείσιμο ημέρας με παραγωγή πλήθους αναφορών και στατιστικών δεδομένων ημέρας 

Το module DigiOrder_Restaurant συνεργάζεται με το module DigiOrder_MobileX για τη λήψη 

παραγγελιών από ασύρματα τερματικά Android. Επιπλέον, συνεργάζεται με το module 

DigiOrder_Kitchen_Display για τη διαδραστική προβολή των παραγγελιών σε οθόνη κουζίνας. 

Ελάχιστες απαιτήσεις 
• Windows 7 Service Pack 1 ή νεότερα 

• .NET framework 4.6.1 ή νεότερο 

• 2GB RAM 

• 10GB χώρο στον δίσκο 

Τρέχουσα έκδοση 
Version 6 και Version 7 


