
WinRestFO PRO e Light
VERSÃO2017.0.14852

Líder tecnológico e líder de mercado

ATUALIZAÇÃO 2017 NOVA VERSÃO WINREST FO PRO E LIGHT

Já está disponível para download nos canais habituais 
e entre as novidades da versão, destacamos:

Gestão de reservas melhorada com novos acessos e relatórios complementares;
 
Novo método de exclusões, por empregado;

Possibilidade de emitir estornos e notas de credito no método de pagamento original;

Optimizações ao nível da operação e dispositivos configuráveis.

Novo SAF-T 1.04 a partir de 01/07/2017 (Portaria nº 302/2016);

Novas integrações: TPA Petrotec S900 sem fios e dispensador de dinheiro Infinity Glory;

Motor de túneis (PTE - Primum tunnel engine) que disponibiliza serviços de acesso direto às 
aplicações, mesmo em redes móveis e sem necessidade de configurações de routers e/ou 
firewalls. Serviços já disponiveis:

 - Acesso à geração do SAF-T de vendas via myCloud
 - Importação automática do SAF-T de vendas para o PingWin MBA*
 - Integração com o WinRest Booking**

* App para gestão e controlo do negócio, de forma automática e em mobilidade. 
** App para restauração que permite reserva de refeições, sem filas nem tempo de espera. 

A lançar brevemente



WinRest Store 

Líder tecnológico e líder de mercado

VERSÃO2017.0.401.780

Já está disponível para download nos canais habituais
e para além de diversas melhorias destacamos:

ATUALIZAÇÃO 2017 
NOVA VERSÃO DO WINREST STORE UX*

Relatórios revistos: Análise de Devoluções e Food Cost;

Melhorias na Central de encomendas, com possibilidade de escolha de que documentos irá processar;

Gateway de Mensagens que permite o envio de documentos directamente para o email das entidades;

Melhoria na exportação e actualização dos dados exportados para o Winrest FO;

Optimizações ao nível da operação e dispositivos configuráveis.

Novo SAF-T 1.04 a partir de 01/07/2017 (Portaria nº 302/2016);

Possibilidade de fazer encomendas com configuração de quantidades múltiplas;

*Com o lançamento da nova versão do Store UX, é disponibilizada também a versão actualizada 
do Microstore Linux v2017.0.11396


