
                      Mod de lucru modul Livrari

1. Pornim programul si se logheaza ospatarul(in cazul nostru dispecerul).

             2. Cand primim o comanda, apasam butonul client pentru a selecta clientul.

                                                                                                                 



3. Daca este client nou apasam butonul Client nou, si va aparea formularul pentru inscrierea 
unui nou client in baza de date, il completam cu informatiile necesare, dupa caz.

4. Daca clientul este deja inscris, completam numaril de telefon sau numele, apoi apasam 
    butonul …     dupa care informatiile utile despre client vor fi afisate. 



5. Prima  informatie  este  istoricul  comenzilor  aferente  clientului  pe  1  an,  mai  precis 
numarul comenzilor efectuate si suma de bani alocata pe tot parcursul anului.

6. A doua informatie ne arata daca exista observatii asupra unui client.
     (daca dorim sa adaugam observatii unui client mergem la optiuni – observatii client)

     

7. Acceptam sau nu clientul.



8. Clientul a fost incarcat(in cazul nostru sub numele Client 1 Client, in imagine stanga sus cu rosu)
    Urmatorul pas este comanda clientului – apasam butonul Comanda noua.

9. Selectam produsele, apoi apasam marcaj. Bonul cu produsele si numarul comenzii va fi tiparit 
pe imprimanta din bucatarie.



 
In comanda din stanga avem ora la care s-a 
deschis  comanda  (15:30),  adresa,  numarul 
comenzii  (42)  cel  care  apare  si  pe  nota, 
numele  clientului  (Client  1  Client)  si  dupa 
egal suma comandata in cazul nostru este zero 
pentru ca nu s-a dat marcaj.

10. Dupa ce s-a dat marcaj, apasam butonul inchide client. In acest moment am rvenenit in ecranul 
cu toate comenzile in curs de desfasurare, de unde putem prelua comenzi noi (vezi pasii 2-9).

11. Comanda 42 este pregatita la bucatarie, urmeaza ca livratorul sa plece cu livrarea. In momentul 
acesta mergem si selectam comanda pe care dorim sa o asociem unui livrator, apoi apasam Optiuni – 
schimba ospatar. Selectam ospatarul(livratorul). In momentul acesta comanda este schimbata pe noul 
ospatar, cand va apasa nota si incasat va inchide comanda pe numele lui.

12. Dupa ce s-a dat nota si incasat apasam butonul inchide client.


