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Üdvözöljük kedves vendégeinket!



QB-Élelem

OB-Osztály

QB-Központ

QB-Menü

QB-A’la carte

QB-Büfé

QB-Online

Quadro Byte rendszerek: 
Stabil háttér a változó 
környezetben is



• Dietetikai háttér,  minőségbiztosítási információk
• Komplett analitikus raktárgazdálkodás
• Tervezés, gyártás, adminisztráció, gazdálkodás
• Termelési folyamatok szervezése

Élelmezési 
rendszer

• Létszámgyűjtés  a beteg osztályokról 
elektronikusan

• Egyéni diéták biztosítása
• Szakmai kontroll az automatizált folyamatokon

Osztályos 
létszámmodul

(Kórházak)

• Személyzeti előrendelés, támogatási módok
• A’la carte, menüs étkeztetés, büfé kezelés
• Akár on-line rendelés Interneten

Értékesítési 
modulok

Milyen területen adhatunk 
segítséget?



Tervezés:
Gyors étlaptervezés  az 
előhívható törzseknek és a 
diétaváltozatoknak köszönhetően

Gyártás:
Létszám: adatbevitel billentyűzettel
Kiszabás: főzőlap és raktári kiadás 
Tálalólisták: tetszőleges összegzésekkel

Árurendelés:
Előzetes létszámok alapján kalkuláció
Megrendelés szétosztása szállítókra
Megrendelés  beépítése a 
bevételezésbe

Raktározás:
Analitikus nyilvántartás
Készletgazdálkodás optimalizálása
Bevételezés megrendelésből automatikus

Értékesítés:
Különböző kártyás azonosítás, 
finanszírozás és támogatási módok 
mellett biztosítja a pénzügyi 
elszámolásokat

Osztályos 
modul

Értékesítési 
modulok

QBÉlelem: Komplett rendszer



Kapcsolódás élelmezési 
rendszerhez:

• Étlapok, receptek, 
nyersanyagok, 
• Rendelések alapján 
létszám visszajuttatása, 
kiszabás alapja

• Vonalkódos 
áruazonosítás, 
etikett 
nyomtatás

• Sofőrök 
elszámoltatása, 
kiszállításhoz 
szállítólevél

• Törzsvásárlói 
akciók, napi 
kedvezmények 
kezelése

• Előre történő 
megrendelés, 
támogatások 
kezelése

Menüs 
rendelés

A’la carte 
rendelés, 

tálalás

Büfé On-line
rendelés

Értékesítési modulok:



-Menüs rendelés; 
QbÉlelemben 
létszámként jelenik 
meg

-A’ la carte és 
menüs rendelések 
anyagai közvetlenül 
kerülnek a 
kiszabásba



Több raktáros
verzió Illesztés más 

rendszerhez

Pénzügyi 
feladás

Főkönyvi
feladás

QbÉlelem: Újdonságok



Osztályos modul

Központi modul
- Osztályok számára nyersanyagok, receptek, diéták 
engedélyezése

Osztályos felület

-Létszámfelvitel, különrendelések kérése közvetlenül a 
betegosztályon

-Létszámlisták és étlapok megjelenítése



Osztályos modul újdonságok

- adatkapcsolat egyéb             
rendszerekkel

- webes megjelenés
gyors és biztonságos rögzítés, egyszerű 
kezelhetőség



Magas 
szintű 

szolgáltatás

Szakértelem

Fejlesztések

Stabilitás

Folyamatos
, 

felhasználó
i igényeken 

alapuló 
fejlesztés

• Dietetikai, élelmezési 
tapasztalttal rendelkező 
szakemberek

• teljes körű, helyszíni 
betanítás.

• Azonnali távfelügyelet

• Két évtizedes háttér, 
tapasztalat

• Kedvező pénzügyi 
konstrukció vásárlás, bérlet

• Állandó munkatársak, 
korszerű informatikai 
háttérrel

Cégünk által biztosított 
háttér:



Köszönjük a figyelmet!


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Osztályos modul
	Osztályos modul újdonságok
	Slide Number 10
	Slide Number 11

