
Você está visualizando este documento no seu celular ou tablet? 
Então, gire a tela do seu dispositivo para uma leitura mais confortável.

Conheça o

Pedido Digital by 
Videosoft

Automatize os pedidos do seu restaurante 
e tenha um atendimento muito mais 
eficiente, rápido e econômico.



Adquira o Pedido Digital by 
Videosoft para diminuir os 
custos operacionais, qualificar 
o atendimento e aumentar 
o ticket médio do seu 
restaurante.

Retorno rápido do investimento: excelente custo-benefício quando comparado a 
gastos com profissionais dedicados exclusivamente ao atendimento

Aumento do ticket médio: 20% dos usuários de terminais de autoatendimento 
acrescentam um adicional aos seus pedidos. Temos métricas que indicam aumento 
entre 5 e 50% de acordo com o tipo de produto

Reduz filas e o tempo de espera: oferece maior agilidade e conforto para realização 
dos pedidos

Diminui erros e evita quebras de caixa: o uso da tecnologia no atendimento reduz 
muito a chance de equívocos

Multisserviços: oferece diversos tipos de serviços em um único terminal

Integração com o TOTVS Varejo Food Service: funciona como um novo PDV, 
enviando os pedidos diretamente para a cozinha

Otimização da equipe

Tenha funcionários dedicados 100% ao 
preparo dos pedidos, diminuindo erros e 
aumentando a qualidade da entrega.

Melhores resultados

Aumente o número de pedidos em 
restaurantes e redes de fast food, assim 
como a venda de adicionais, por meio de 
sugestões de compra.

Atendimento ágil e seguro

Atenda mais consumidores  
em menos tempo sem promover filas  
e aglomerações.

totvs.com

Entre as diversas inovações que surgiram no setor de bares e restaurantes nos últimos anos, o cardápio digital se 

destaca como uma importante alternativa para ampliar as vendas e melhorar o atendimento do seu negócio. Com o 

Pedido Digital by Videosoft, você oferece mais facilidade para seus clientes por meio de um totem digital interativo, 

em que os pedidos são realizados e enviados automaticamente para o preparo na cozinha. Dessa forma, você reduz filas 

e custos, aproveitando melhor o espaço físico e a mão de obra do seu negócio.

REVOLUCIONE A EXPERIÊNCIA DOS CLIENTES DO SEU 
RESTAURANTE COM O PEDIDO DIGITAL BY VIDEOSOFT.

Tenha a tecnologia como aliada com o autoatendimento,  
uma forma fácil, prática e segura de efetuar pedidos.

www.videosoft.com.br

http://totvs.com

