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“Eeva” majandustarkvara

Majutus.

Majutuse broneerimine. Kassa.

“Eeva” Majandustarkvara on arendatud alates 1991. aastast.

Eeva looja Eetasoft  tegeleb “Eeva” arenduse, toe ja müügiga.
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“Eeva” majutus koosneb järgmistest osadest.

� PEARAAMAT

� LADU
� DOKUMENDID

� PALK
� PERSONAL
� PÕHIVARA

� RESTORAN

� KASSASÜSTEEM

� INTERNETI SERVER

� PANGALIIDESED
� KLIENDIHALDUS.
� BRONEERIMINE
� E-BRONEERIMISKESKUS

Eeva moodulid töötavad koos või eraldi

Programmi osad töötavad koos. Näiteks palgasüsteemis arvutatud palgast moodustatakse

automaatselt kanded pearaamatusse ning ka palga maksekorraldused dokumentide osasse.

Samuti on võimalik kasutada programmi osi eraldi. Saate valida peamoodulite hulgast sobiva hulga

kasutamiseks. Hiljem on võimalik mooduleid lisada.

Palju valmis aruandeid

Programmi eeliseks on enamike Eestis vajalike aruannete olemasolu: pole vaja midagi kujundada,

võib kohe tööle hakata.

Klikitavad aruanded

Klikitavad arunded muudavad programmiga töö mugavaks. Aja planeerimises või lao kartoteegis

arve numbrile vajutus avab kohe sellelel vastava info.

Turvalisus

Iga kasutaja määrab programmi sisenedes omale parooli. Kui kasutaja üritab programmi siseneda

korduvalt vale parooliga, on võimalik see kasutaja “lukustada”. Igale kasutajale saab määrata,

milliseid lahtreid ta näeb või muuta tohib.

Töö läbi interneti

Eeva interneti server lubab töötada Eevaga läbi interneti, kasutades Eeva mugavat graafilist

kasutajaliidest. Andmed koonduvad ühtsesse andmebaasi.
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E-broneerimiskeskkond

E-broneerimine lubab kasutajatel teha reserveeringuid läbi intenerneti.

� AJA PLANEERIMINE

Eeva lubab reserveerida ruume.

Subjektide tabelis kirjeldatakse ruumid jm. ressursid, mida broneeritakse.

Aja planeerimise trükil avaneb klikitav aken, kus on näha reserveeritud ja vabad ajad rumide ja

päevade kaupa:

Hiirekõps vabal kohal avab tellimuse akna, kus saab aja reserveerida. Hiireklõps broneeringul

näitab broneeringu detaile.

� KASSASÜSTEEM

Majutuse kassasüsteem lubab müüa tooteid ja teenuseid.
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Eeva hotelli kassasüsteem lubab müüa kaupu ja teenuseid. Ostud saab lisada hotelliarvele.

Võimalused:

• Laudade kirjeldamine
• Mitu avatud lauda
• Arve jaotamine laudade vahel
• Laudade arvete kokkupanek
• Kassa inventuur
• Deebet- ja kreeditkaardiga maksete registreerimine
• Tšekiprinteri juhtimine, lindi lõikamine
• Rahasahtli avamine
• Koodilugeja juhtimine
• Kliendinäidiku juhtimine
• Hinnaalanduse tegemine
• Kliendikaardid (deebet- ja kreeditkaardid)
• Kinkekaardid
• Kaartide vastuvõtuks ühendus Eeva makseterminaaliga
• Mitme avatud laua võimalus


