
Dajemy Ci pełną wersję oprogramowania Storyous POS

do zarządzania gastronomią na okres 6 miesięcy.

Wypróbuj od razu.



Drodzy Państwo!

Jak zainstalować Storyous?
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534 487 700

Państwa kasa Novitus Next jest wyposażona 

w chmurowe oprogramowanie gastronomiczne Storyous.

Jeśli nie masz jeszcze loginu i hasła do aplikacji Storyous, 

zadzwoń do działu handlowego Storyous i poproś o ofertę:

Zacznij od rejestracji na stronie: admin.storyous.com/pl/sign-up/

Rekomendujemy obejrzenie filmu szkoleniowego

Skonfiguruj swój własny lokal w panelu administracyjnym

Zaloguj się na kasie Novitus NEXT

Wymagania sieci internetowej

1. Podaj swój login i hasło otrzymane na maila

 2. Zaakceptuj warunki handlowe

Film szkoleniowy powinieneś otrzymać od nas razem ze swoimi danymi do logowania 

mailem. Jeśli nie otrzymałeś od nas filmu Video , zgłoś się do działu wsparcia Storyous: 

• Po uruchomieniu Nexta wybierz Rozpocznij Sprzedaż

• Zostanie wyświetlone okienko do wpisania klucza licencyjnego

• Po klucz licencyjny zadzwoń na wsparcie Storyous

• Klucz licencyjny jest jednorazowy i jest ważny tylko 2 min. 

Wpisując go Next musi być podłączony do Internetu.  

• Po prawidłowym wpisaniu klucza wyświetli się okno do wpisania loginu i hasła.

• Po wpisaniu  swojego loginu i hasła możesz zacząć sprzedaż na kasie.

• System Storyous jest rozwiązaniem działającym online.

• Jeśli masz awarię internetu, możesz pracować w trybie offline. Dane nie będą wtedy 

jednak przesyłane do panelu administracyjnego. Bez dostępu do internetu możesz 

pracować do 24godz.  System nie zsynchronizuje danych starszych niż 24 godz.

• Zalecamy zapewnienie oddzielnego sygnału internetowego tylko pod system Storyous. 

• Novitus Next powinien łączyć się z internetem albo poprzez sieć WiFi albo kablem LAN 

bezpośrednio do routera.

534 487 700
Masz lokal sezonowy?

534 487 700

Prowadzisz lokal sezonowy i chcesz zawiesić program po sezonie? 

Zadzwoń do Storyous:



Dlaczego Storyous na kasie Novitus Next 
jest najlepszym wyborem dla biznesu gastronomicznego?

Pomożemy Ci w rozwoju biznesu oraz zapewnieniu 
Twoim klientom obsługi, na którą zasługują.

Zacznij od tych funkcji.

Wykorzystaj Storyous w pełni.

Co więcej możesz uzyskać?

Można się do nas 
dodzwonić również w nocy

Raporty i kontrola gotówki

System, który zrozumie 
nawet Wasza babcia

Receptury oraz marża

Poziomy krytyczne

Kelner mobilny

Bez awarii, 
bez problemów

Zdalny dostęp

Sprawdź prosto z domu, ilu klientów 
właśnie je obiad w Twoim lokalu

Podgląd personelu

Nasze wsparcie naprawdę działa 24/7, 

dlatego można do nas śmiało dzwonić 

o każdej porze - np. o 3 rano.

Po zamknięciu zmiany w raportach zobaczysz swój 

dzienny utarg i sprawdzisz statystyki sprzedażowe.

Cały nasz system jest maksymalnie intuicyjny, 

a nauczenie się go zajmie Państwu kilka mi-

nut. Potrafi nim zarządzać naprawdę każdy.

Korzystaj z rozbudowanej, a zarazem prostej 

gospodarki magazynowej w celu śledzenia 

poziomu swojej marży produktowej.

Nasz system automatycznie wykryje 

niedobory magazynowe i pozwoli 

Ci zareagować z wyprzedzeniem.

Nasz kelner mobilny ułatwi Państwu 

pracę w lokalu, dzięki czemu będzie 

można przyjąć aż 30% więcej zamówień.

Nasz system funkcjonuje również 

offline, więc można na nim polegać 

również w czasie awarii internetu.

Kontroluj swój biznes zdalnie z poziomu 

komputera i pracuj na dostępnych danych 

generując z nich pliki Excel oraz PDF.

Do systemu można się zalogować gdziekolwiek, 

a wszystkie procesy w lokalu oraz informacje 

dotyczące sprzedaży można śledzić online.

Dzięki dostępnym raportom ocenisz 

efektywność pracy swojej załogi. 

Karty magazynowe
Dopasujesz karty magazynowe do 

własnych potrzeb.

Dla mniejszych kawiarni jak 
i dla ogromnych stadionów

Potrafimy być łatwą kasą do obsługi jak 

i kompleksowym gastro systemem. Dlatego 

pracują z nami kawiarnie, restauracje oraz 

stadiony piłkarskie.



Nasze wsparcie jest dostępne 24/7

+48 534 337 726 
wsparcie@storyous.com


