Cosmos
Hospitality™

Η Cosmos Consulting A.E. ανέπτυξε και προσφέρει
στην αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου, το Cosmos
Hospitality™.
Η λύση απευθύνεται σε Ξενοδοχειακές Μονάδες μεσαίου και μεγάλου μεγέθους και αποτελείται από τα υποσυστήματα Cosmos Retail™, Cosmos F&B™, Cosmos
B.I.™, Cosmos POS MICROS® Connector™, Cosmos
Opera® Connector™ και Microsoft Dynamics NAV™.
Τα παραπάνω υποσυστήματα αλληλεπιδρούν πλήρως
και σε πραγματικό χρόνο μεταξύ τους και αποτελούν
ένα σύγχρονο και ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης
που καλύπτει τις λειτουργικές περιοχές της Οικονομικής
Διαχείρισης (Γενική & Αναλυτική Λογιστική, Αξιόγραφα,
Πάγια, κλπ), της Διαχείρισης πρώτων υλών για τις υπηρεσίες εστίασης της επιχείρησης (F&B), της διαχείρισης και
κοστολόγησης της παραγωγής των προϊόντων F&B, της
διαχείρισης των λιανικών πωλήσεων σε πολλαπλά σημεία
εντός και εκτός της κύριας επιχειρηματικής μονάδας, καθώς και της διασύνδεσης με το front office ξενοδοχειακό
σύστημα Opera®, με τα POS MICROS® και με τα POS της
Hewlett Packard.

Η λύση ολοκληρώνεται με το COSMOS B.I.™, το οποίο παρέχει
Data Warehousing και Business Intelligence (B.I.) services και περιλαμβάνει πολυδιάστατες αναφορές, management
dashboards και εξειδικευμένα KPIs του κλάδου, βοηθώντας
τη Διοίκηση να αποκτήσει σφαιρική εικόνα για τη δραστηριότητα και τα αποτελέσματα των εργασιών της επιχειρηματικής
μονάδας.
Σε ότι αφορά τη διαχείριση του F&B, αξίζει να σημειωθεί ότι
οι αναλώσεις των πρώτων και βοηθητικών υλών που απαρτίζουν τις εκάστοτε συνταγές καθώς και οι ενδοδιακινήσεις τους,
εκτελούνται αυτόματα εντός του συστήματος, κατά το χρονικό
σημείο πώλησης της εκάστοτε προϊόντος F&B (πιάτα, ροφήματα, κλπ) και χωρίς την ανάγκη προηγούμενης καταχώρησης
σχετικών εγγραφών.
Το COSMΟS Hospitality™ παρέχει υπηρεσίες προστιθέμενης
αξίας σε ότι αφορά τις προαναφερόμενες λειτουργικές περιοχές, ενώ φιλοδοξεί να αποτελέσει τη βέλτιστη δυνατή λύση για
τον Ξενοδοχειακό Κλάδο, στη λειτουργικότητα που καλείται να
καλύψει.
Τέλος, το COSMΟS Hospitality™ προσφέρεται μέσω παραδοσιακής αδειοδότησης (αγορά αδειών χρήσης) αλλά και με το
πλέον σύγχρονο σχήμα παροχής Software As A Service (SaaS),
μέσω του οποίου η συνεργαζόμενη επιχείρηση / ξενοδοχειακή
μονάδα, μπορεί να αξιοποιεί και να απολαμβάνει όλα τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα, με μια χαμηλή μηνιαία χρέωση, για όσο
χρόνο το χρησιμοποιεί.
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