mais agilidade
e qualidade
para um futuro
tecnológico

somos especialistas
em tecnologia
da informação

A Salt Informática é uma empresa especializada em Tecnologia da Informação que, há mais de 20
anos, desenvolve softwares que ajudam empresas de diversas áreas a gerenciar seus empreendimentos. Nós temos como principal foco o fornecimento de soluções tecnológicas e de baixo custo
para nossos clientes. Atuando de forma integrada em diversos setores como consultoria em TI,
suporte ao usuário, desenvolvimento de sistemas, entre outros.

visão
Ser reconhecida como a empresa capaz de ajudar seus clientes no processo de crescimento através do uso da tecnologia da informação.

missão
A principal missão da SALT é trabalhar junto aos nossos clientes para contribuir com seu desenvolvimento e ajudá-los a crescer em seu
segmento, através do uso de Tecnologia da Informação. Nossos produtos são feitos especialmente para as necessidades de cada área de
negócio e todos eles incorporam o intenso investimento da SALT em pesquisa, qualidade e capacitação plena dos seus colaboradores.

Surpreenda seu
cliente com mais
qualidade e agilidade

ALGUNS DOS NOSSOS CLIENTES
DO SIE RESTAURANTES

Você já passou por alguma dessas situações?
O registro do consumo estava incorreto, a reserva de mesa não estava de
acordo com as especificações feitas previamente pelo cliente ou não
conseguiu finalizar a o pagamento corretamente.
“Errar é humano”, embora isso seja verdade, quando ocorrem, esses
erros podem prejudicar sua imagem com o cliente, gerando grandes
prejuízos aos restaurantes. E o problema se agrava não somente pela
ausência das informações, mas pela falta de meios em comprovar a
autenticidade dos fatos ocorridos.
Em ambientes informatizados esses problemas são minimizados, e
quando ocorrem são facilmente contornados.
Mas você tem medo! Medo de investir em um sistema e não atender às
suas necessidades, ou pior, atrapalhar a rotina de trabalho que existe
hoje.
A nossa solução, SIE RESTAURANTES, é composta por módulos independentes, permitindo personalizar o sistema com as funcionalidades
necessárias para o seu empreendimento, de modo a se adequar à sua
rotina de trabalho. Permitindo o crescimento do seu negócio.

beira-mar restaurante e bar - beberibe-ce

PALHOÇA SEREIA - BEBERIBE-CE

restaurante delícias das jangadas - águas belas-ce

restaurante COMABEM REFEIÇÕES SAUDÁVEIS
FORTALEZA-CE

Com O SIE RESTAURANTES, você pode atender seu cliente com mais qualidade e agilidade, sem perder informações. Ele reúne várias funcionalidades
feitas para agilizar os processos operacionais e facilitar a administração do seu negócio.
A nossa missão é contribuir com o seu desenvolvimento e ajudá-lo a crescer, através do uso da Tecnologia da Informação.

Para que o seu
empreendimento
obtenha sucesso,
é preciso investimento.

Principais vantagens

Principais funcionalidades
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Aumento da receita
Maior controle dos custos
Informações disponíveis em tempo real
Agilidade nos processos operacionais
Otimização do tempo dos gestores
Facilidade para identificação de riscos
Integração entre todos os setores
Previsão da sazonalidade da ocupação

entre em contato
conosco para
conhecer todas
as nossas soluções

Controle de reservas
Controle do consumo dos hóspedes
Limite de crédito no cartão de consumo
Gerenciamento de estoque por setor
Gerenciamento financeiro e de caixa
Impressão inteligente do consumo do setor
Comissionamento dos garçons
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