Dream big.
Palveluun
panostavan
ravintolan
kassavirtajärjestelmä
Jeemly on ravintoloille suunniteltu. Se tarjoaa toimivan
asiakaspalvelualustan ravintolasi ja asiakkaasi huomioiden.
Jeemlyn avulla toteutat helposti kampanjoita, palveluja, teemoja
ja tempauksia. Näin aktivoit asiakkaasi tulemaan uudelleen ja
suosittelemaan ravintolaasi myös muille. Jeemly kasvaa unelmiesi
mukana liikevaihtoa ja kassavirtaa kasvattaen.
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Jeemly
Start
Alkaen

28
€ / kk

Palvelusi
kehittäminen
on alkanut!
Jeemly Start kassapaketti tarjoaa välineet laadukkaaseen asiakaspalveluun
ja sen jatkuvaan kehittämiseen. Se on ratkaisu, jolla vastaat tämän päivän
kuluttajan palveluodotuksiin. Jeemly Start on helppo hankkia.
Maksat vain ohjelmiston käytöstä, et mistään turhasta.
Edullisimmillaan sen hinta on 28 € kuukaudessa.
Jeemly Start on turvallinen alusta, jonka päälle voit rakentaa koko ravintolan
tai ravintolaketjun liiketoiminnan ohjauksen kattavan kassavirtajärjestelmän.
Se kasvaa ja laajenee menestyksesi mukana sujuvasti.

Jeemly - Ravintolan vahva toimialaosaaja
Jeemly kassajärjestelmä
Jeemly istuu ravintolan asiakaspalvelun prosessiin halliten suvereenisti erilaisten toimintamallien vaatimukset.
Pöytäkartta, Pay@Table-maksupääterahastus pöydässä, Keittiökirjoittimien tuki, Keittiönäyttö ja Vaakalaitteiden liitäntä ovat esimerkkejä Kassajärjestelmän asiakapalvelua laajentavista välineistä.
Jeemly ymmärtää reseptit sekä juomien, että ruokien osalta ja pitää varastosaldot kuosissa reaaliaikaisesti.
Asiakashallinnan avulla asiakaskohtainen hinnoittelu, kanta-asiakkaiden palkitseminen, sekä tili- ja
laskutusmyynti voidaan aktivoida ominaisuusvalikoimaan. Tarvittaessa Jeemly mahdollistaa jopa Ravintolaannosten ravinto-arvojen julkaisun tuotekorteille.
Jeemly on ravintolan toimialaratkaisu kaikilla mausteilla.

Ravintolan liiketoiminnanohjaus
Yrityksen ohjaamista täydentävät monet Jeemlyn ominaisuuslaajennukset. Varastotäydennykset
Ostotilausten ja varastosaldotilanteeseen reagoivan Ostoehdotuksen kautta tukevat hankinta-prosessia.
Liittymä HeralesHub-palveluun mahdollistaa sähköisten tilausten ja kuormakirjojen siirron tavarantoimittajien
ja ravintolan välillä.
Ketjunohjaus tukee monitoimipisteisen ravintolan toimintaa. Jeemlyn oma Pilvipalvelu raportoi mobiilikäyttöliittymään reaaliajassa yrityksen myynnin ja mahdollistaa myös tuotehallinnan ja hintamuutokset kännykällä
ohjattuna. Laajempi BI-raportointi on myös mahdollista kytkeä mukaan ratkaisuun.

EasyOrder itsepalveluun ja annosvalmistuksen ohjaukseen
Lounas- ja pikaruokaravintoloille suunniteltu EasyOrder-konsepti käsittelee koko prosessin asiakkaan
tilauksesta ja maksamisesta aina oikein rytmitetyn annosvalmistuksen kautta asiakastoimitukseen saakka.
Itsepalvelukassalla tehty tilaus voidaan maksaa maksupäätteellä tai MobilePay-maksulla aivan kuten
palvelukassallakin. Asiakas saa annosnumeron, jolla hän voi seurata annoksensa valmistumista. EasyOrder
arvioi valmistamisen vaatiman ajan ja avaa qr-koodin avulla asiakkaalle mahdollisuuden seurata annosvalmistumista omasta älypuhelimestaan. Luonnollisesti myös ratkaisuun liitetyt infonäytöt kertovat annosten
valmistumisen asiakkaille.

Jeemly Move – liikkuvan myyjän ratkaisu
Jeemly Move on liikkuvan myynnin, pop-up-ravintolan, kioskinmyynnin, sekä vastaavien tilanteiden ja
tapahtumien asiakaspalveluun toteutettu ratkaisu. Se toimii itsenäisenä kassa-maksupäätelaitteena tai on
kytkettävissä Jeemly hallintosovellukseen lisäkassana. Hallintosovellus voi olla asennettuna asiakkaan omille
laitteille tai Pilvipalveluumme riippuen ravintolan tilanteesta ja tarpeesta.

Jeemly Verkkokauppa – tilauskanava asiakkaillenne
Jeemly Verkkokauppa tarjoaa asiakkaillenne mahdollisuuden tilata verkkotilausalustalle esille laitettuja
annoksia ja tuotteita netin yli. Verkkokauppa on kytketty samaan keittiöprosessiin tai EasyOrder-konseptiin,
joka tukee paikan päällä tilattujen annosten valmistamista ja asiakaspalvelua.
Verkossa tilaamisessa on huomioitu ravintolan prosessiin liittyvät rajoitukset ja mahdollisuudet. Annostasolla
voidaan muun muassa valita mihin aikaan mitäkin tuotteita voidaan tilata ja toimittaa, minkälainen
valmistusjono keittiössä on ja tarjota mahdollinen toimitusaika tämän mukaan. Verkkotilaaminen tukee sekä
pick-up, että delivery -toimitusmuotoja, mikäli Ravintola haluaa nämä molemmat asiakkailleen tarjota.
Miten tahansa haluat ravintolatoimintaasi kehittää, Jeemly antaa siihen ratkaisun.

Jeemly on ravintolan
toiminnanohjaus ja
asiakaspalvelun
Valitse käyttöösi ominaisuudet, joilla palvelet parhaiten asiakaskuntaasi. Kaikki toiminnot
ovat kytkettynä samaan alustaan ja palveluprosessia ohjataan yhdestä järjestelmästä.

Jeemly-kassa

Ketterä, kevyt ja käyttövalmis kassavirtaratkaisu kasvunnälkäisille yrityksille

Itsepalvelukassa

Tuotteistettu paketti tehostamaan myyntiä vaikkapa lounasravintolassa

Pilvipalvelu

Selainpohjainen näkymä raportointiin, sekä tuote- ja asiakashallintaan

Lounastilien hallinta

Nopeuttaa esimaksullisten ja luotollisten lounastilien palvelua

Mobiili kanta-asiakaskortti

Asiakasetujen myöntäminen ja kohdennetut markkinointiviestit

Jeemly Move

Liikkuvan myynnin kassa ja maksupääte yhdessä kannettavassa laitteessa

Tabletkassa

Tehokas työkalu pöytämyyntiin ja liikkuvaan asiakaspalveluun

DigitalBooker

Ajanvaraus integroituna Jeemly-kassaan

Tapahtumakassa

Nopeasti toimitettava tuotteistettu vuokrapaketti tapahtumamyyntiin

Mobiilipääte-inventointi

Nopeuttaa laskentaa ja auttaa pitämään varaston ajan tasalla

ToimittajaHub

Kytkee Jeemly-kassan tavarantoimittajien järjestelmiin

TaloushallintoHub

Automatisoi tiedonsiirron tilitoimiston ja ravintolan välillä

Info-näyttö

Mainostaa teemakampanjoita ja suosituimpia tuotteita näyttävästi asiakkaille

Pay@Table

Rahastaa asiakkaan pöydässä maksupäätteellä maksutavasta riippumatta

Kanta-asiakashallinta

Palkitsee palaavan asiakkaan ja luo pohjan jatkuvaan asiakasviestintään

Olemme puhelinsoiton päässä
Jeemlyn hankinta ja käyttöönotto on nopeaa ja helppoa. Jeemly korvaa vanhat
järjestelmät yhdellä kokonaisuudella kustannustehokkaasti. Jeemlyn avulla
rakennat tarjontaasi uusia palveluja ja parannat asiakaselämyksiä ja -uskollisuuttta.
Pyydä asiantuntijamme tekemään kanssasi veloitukseton kartoitus,
miten Jeemly voisi parantaa toimintamalliasi ja säästää kustannuksia!
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