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A Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2.2.1-11 pályázata keretében 

1 972 500 Ft támogatás segítségével a Napkelte Étteremben új, korszerű 
informatikai vállalatirányítási rendszer, valamint ezzel összhangban a 

www.napkeltepanzio.hu online rendelési rendszer is bevezetésre került. 

 
A pályázati kiírás lehetőséget teremtett arra, hogy éttermünkben korszerű informatikai 
eszközöket alkalmazzunk és nyissunk az online piac felé. Ma már elengedhetetlen, hogy 

egy vállalkozás saját weboldallal rendelkezzen. Mi ezen törekvésünket kibővítve egy 
online rendelési rendszert hoztunk létre, amin keresztül a jövőben vendégeink nemcsak 
a helyben fogyasztásra vagy elvitelre kérhetik az ételeket, hanem házhoz szállítással is. 

 
A fejlesztés első ütemében a vállalatirányítási, beszerzési és logisztikai területeket 
fejlesztettük. Ennek keretében a pincérek munkáját 1 db érintőképernyős modul, 

valamint 3 db PDA segíti a megfelelő szoftverek alkalmazásával. Ezzel a fejlesztéssel 
sikeresen redukáljuk az adminisztratív feladatokra fordítandó időt és így még több időt 
fordíthatnak kollégáink a vendégeink kiszolgálására. Az adminisztratív személyzet 

munkáját egy irodai PC és a hozzá kapcsolódó szoftver segíti. Ezen keresztül naprakész 
raktárkészletet vezetünk, a beszerzéseket folyamatosan nyomon követjük, illetve a 
megrendelt és elkészített ételek alapanyag szükségletével kalkulálva pontos kimutatást 

kapunk a felhasználásról. 
 
Az informatikai fejlesztést a Com-passz Kft. segítségével valósítottuk meg, akik ezen a 

területen nagy tapasztalattal rendelkeznek, így problémamentesen zajlott a rendszer 
bevezetése. A kollégáink egy oktatás keretében ismerhették meg a rendszer 

működését, így néhány nap elteltével már rutinosan használták. 
 
Az online rendelési rendszert a Webshop-Experts Kft-vel készítettük, akik mint a 

nevükből is látható a webáruházkészítés specialistái. Ezzel a fejlesztéssel online is 
elérhetővé vált étlapunk mely több mint 160 különböző terméket tartalmaz. Az étlap 
fotókkal, leírással és árakkal együtt megtekinthető a www.napkeltepanzio.hu 

webcímen. 
 
Bízunk benne, hogy ezzel a fejlesztéssel is tovább tudjuk bővíteni elégedett vendégeink 

körét és hamarosan Önnel is találkozhatunk! 
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