Přímá linka mezi vámi a zákazníkem
Objednávkový systém, který šetří čas i peníze

Ceník služeb a modulů
Licence Adaptee Gastro a příplatkové moduly
Licence Adaptee
Gastro

Kampaně

Promo kódy

Newslettery**

Kreditový systém

Základní licence objednávkového systému Adaptee Gastro bez
příplatkových funkcí

Modul pro správu kampaní, v
rámci kterých lze nabízet zákazníkům podmíněné slevové akce
typu 1+1, nápoj zdarma atd.

Modul pro automatické vydávání promo kódů, které zákazíci
uplatní v košíku.

Tvorba a rozesílání newsletterů,
lze rozesílat na zvolené segmenty zákazníků (a podle GDPR
souhlasu). Newslettery jsou
rozesílány pomocí speciálního
SMTP serveru, který eliminuje
padání pošty do spamu.

Modul pro správu kreditových
kont zákazníků. Plně nastavitelné parametry kreditů (kolik kreditů za jakou utracenou částku,
jejich expirace). Při objednávce
pak systém zákazníkovi
automaticky připíše kredity,
které může později využít pro
další nákup.

Telefonické
objednávky
Podpora objednávkové aplikace pro zadávání manuálních
objednávek obsluhou. S
doplňkovou aplikací Caller
(Android) pak aplikace podle
telefonního čísla rozezná volajícího zákazníka.
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Adaptee Gastro
Driver

Integrace
s Dotykačkou

Aplikace pro řidiče, která mu
ukazuje objednávky, které má
naložené na rozvozu, umožnuje
komunikovat se zákazníkem a
zároveň zákazníka notifikovat o
poloze jeho objednávky.

Propojení objednávkového systému s pokladním systémem
Dotykačka - do pokladny se
automaticky propisují nové objednávky a odpadá tak nutnost
zadávat manuálně účtenky.

API:
Dámejídlo, Uber,
Orderlord
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Napojení na rozvozové služby;
objednávky se načítají do
aplikace Adaptee Gastro, kde s
nimi lze dále pracovat. Cena je
za měsíc a jedno napojení.
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Ostatní příplatky
Příplatek za překročení základního limitu (1 GB) e-mailové schránky – za každý započatý 1 GB měsíčně

75,00 Kč

Příplatek za překročení základního limitu (5000 e-mailů) měsíčně rozesílky newsletterů ze systému Adaptee Gastro. Do limitu se nezahrnují

100,00 Kč

automatické e-maily generované systémem
Příplatek za provoz na jiné doméně než .adaptee.cz (měsíčně k paušálu)

200,00 Kč

Větší počet licencí pro jedno IČO

individuálně dle rámcové smlouvy

Ostatní služby
Hodinová sazba za služby a úpravy vč. korektur nad rámec implementace nebo dohodnutného rozsahu služeb, účtovací krok 30 min

730,00 Kč

Hodinová sazba analytika, graﬁka a programátora při zakázkových úpravách systému Adaptee Gastro

890,00 Kč

Cena za jednu SMS odeslanou ze systému Adaptee Gastro*

0,87 Kč

Registrace a roční udržovací poplatek za .cz, .eu domény

280,00 Kč

Administrativní změna – změna provozovatele

400,00 Kč

Změny v nastavení domén

200,00 Kč

Zaslání první upomínky

0,00 Kč

Zaslání druhé a další upomínky

150,00 Kč

* SMS jsou účtovány zpětně, vždy k paušálu za následující měsíc, příp. zvlášť, pokud zákazník hradí provoz inkasem
** do 31.7.2020 v rámci testování zdarma
Všechny zde uvedené ceny jsou bez DPH.
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