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Rozwiązania dla 
branży restauracyjnej



satoeurope.comRozwiązania firmy SATO w zakresie druku  |  jesteśmy do usług!

Obudowa o klasie odporności IPx2 
oznacza, że drukarka FX3-LX jest 
odporna na zachlapania.

Łatwa w czyszczeniu, antybakteryjna 
obudowa drukarki

zachlapania
Odporność na 

zachlapania
Łatwość czyszczeniaŁatwość czyszczenia Możliwość drukowania i 

wyświetlania instrukcji
 w wielu językach

Możliwość drukowania i 
wyświetlania instrukcji

 w wielu językach

Wyświetlanie instrukcji i funkcja 
drukowania etykiet obsługiwana w wielu 
językach, co eliminuje trudności w 
obsłudze urządzenia spowodowanych 
barierą językową. Na przykład instrukcja 
może być wyświetlana w języku chińskim, 
a etykiety będą drukowane w języku 
angielskim. 

Drukarka zaprojektowana z 
myślą o branży restauracyjnej

Możliwość dostosowania aplikacji do potrzeb klienta
Możliwość montażu 

na ścianie
IkonyFilmyBłądPodglądListaObrazy

Ekran dotykowy, czuły na 
nacisk umożliwia 

obsługę urządzenia 
w lateksowych 
rękawiczkach

Ekran dotykowy, czuły na 
nacisk umożliwia 

obsługę urządzenia 
w lateksowych 
rękawiczkach

Ekran dotykowy czuły na nacisk 
umożliwia obsługę urządzenia w 
lateksowych rękawiczkach.
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Dostawca

Temperatura przy odbiorze

FIFO

Użycie

Kontrola stanu magazynowego

Kontrola temperatury

Zamówienie online

Drukowanie potwierdzenia zamówienia

Straty żywności

Kontrola dostępu i zabezpieczenia

Zarządzanie żywnością

Zamówienia na wynos

Zamówienia drive-through

Wiele sposobów w yszukiwania ar t ykułów 
ż y wnościow ych – według grupy, nazw y ar t ykułu, 
numeru produktu i tp. Zegar czasu rzeczy wistego 
zapewnia możliwość dokładnego kodowania dat y na 
etykietach, zwiększając bezpieczeństwo żywności.

FX3-LX pozwala na dokładne zarządzanie 
datami przydatności do spożycia HACCP

Po dokonaniu pomiaru temperatury produktu 
spożywczego należy wprowadzić dane do drukarki 
FX3-L X, aby obsługiwać je bez użycia papieru.

Rejestracja temperatury źródłowej 
bez użycia papieru HACCP

NIE

Etykiety z datami 
ważności można 
również drukować 
przy użyciu 
metkownic.

Zarządzanie żywnością

Nazwa 
produktu

Przychodzące
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Najlepiej 
spożyć przed

Pomidor

Identyfikatory oparte o RFID są tańsze niż plastikowe 
karty chipowe. Wystarczy zbliżyć identyfikator do 
czytnika, aby zarejestrować informacje o wejściu lub 
wyjściu. Poziom bezpieczeństwa można dodatkowo 
zwiększyć, dodając do karty wejściowej informacje 
identyfikujące konkretnego pracownika (np. jego 
numer ID), umożliwiając monitorowanie korzystania 
z tej karty.

Funkcja RFID zwi ksza bezpiecze stwo przy 
wej ciu/wyj ciu z lokalu

Kod QR
w przypadku 
niemożliwości 
odczytania 
znacznika RFID

KARTA 
DOSTĘPU

Numer pracownika:1234

Kontrola dostępu i zabezpieczenia

System ułatwia rejestrowanie temperatury w 
samochodzie chłodni podczas transportu. Za 
pomocą smartfona i drukarki mobilnej można 
wydrukować informację o temperaturze, a 
następnie umieścić ją na produkcie 
przy odbiorze lub dostawie. 

Możliwość podłączenia do uniwersalnego skanera lub 
wagi, aby monitorować potwierdzenia zamówień, FIFO 
lub kontrolować stany magazynowe.

Drukowanie rejestrów temperatury/
wilgotności transportowanego 
jedzenia

Potwierdzenia, FIFO, kontrola stanów 
magazynowych

HACCP

Drukowanie 
etykiet/rachunku

Możliwość umieszczenia etykiet 
RFID na artykułach 
spożywczych w lodówce 
przyśpiesza kontrolę zapasów i 
minimalizuje czas, przez jaki 
produkty są wystawione na 
temperaturę otoczenia.

PW2NX

Dziennik temperatury

Straty żywności

Drukarka FX3-LX może drukować 
nazwę produktu, informacje o 
surowcach, datę/czas pakowania, 
informacje dotyczące alergenów na 
etykietach jednorazowych.

Możliwość drukowania składników 
żywności oraz informacji o alergenach na 
etykiecie zabezpieczającej.

Dostawca/Drive-through/Na wynos

18:07

Nazwa artykułu: 
Pizza z owocami morza

Czas zamknięcia:

MąkaMleko

MLEKO

JajkoKrewetkaKrab

Informacja o alergenach

Składniki

Mąka, krab, krewetka, 
jajko, mleko

Liczba kalorii:  2210 kcal

• Potrzeba łatwego wydawania kart wejściowych
dla pracowników pracujących
w systemie zmianowym

• Chęć zoptymalizowania stanów magazynowych
w celu zmniejszenia strat w żywności

• Chęć zwiększenia wydajności poprzez
zminimalizowanie ręcznej inwentaryzacji

• Chęć skrócenia do minimum czasu niezbędnego
do nauczenia się menu w lokalu

• Doświadczeni oraz nowi pracownicy muszą mieć
możliwość wygodnego drukowania etykiety
z terminem przydatności do spożycia,
która byłaby czytelna.

Chęć czytelnego przedstawiania informacji o alergenach klientom
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Urządzenie FX3-LX może drukować zdjęcia 
po podłączeniu kamery o niewielkich 
rozmiarach. Istnieje możliwość drukowania 
etykiet o różnych wzorach, m.in. w zależności 
od pogody, pory dnia lub innych warunków. 
Urządzenie może wydrukować większy 
obraz, złożony z wielu mniejszych etykiet. 
Akcja promocyjna dla rodzin z dziećmi.

Rozrywka dla dzieci

Aby zachęcić klientów do powrotu, można 
np. zaoferować szansę wygrania kuponu na 
darmową dolewkę, możliwą do 
zrealizowania w innych lokalizacjach sieci, 
grając w ruletkę kuponową wyświetlaną na 
ekranie drukarki FX3-LX.

Promocje z drobnymi
grami/kuponami

Kupon na darmową 
dolewkę

ważny w innych lokalizacjach

Wygasa 06/12/19 r.

Personalizacja

Klient może uzupełnić zamówienie własną 
wiadomością, która może zostać 
wydrukowana lub umieszczona na 
produktach. Etykieta może również zawierać 
kod QR, który przekieruje klienta na stronę 
internetową promocji.

MLEKO

Dzięki obsłudze wielu wersji językowych, 
klient może z łatwością złożyć zamówienie i 
przekazać potwierdzenie zamówienia 
pracownikom, którzy rozpoczną jego 
realizację. Przyśpieszenie i zwiększenie 
precyzji procesu zamówienia skraca czas 
oczekiwania i zwiększa wygodę obsługi 
klienta.

Samodzielna obsługa zamówień

Nazwa artykułu: Pizza z 
owocami morza

Składniki
Mąka, krab, krewetka, jajko, 
mleko

Kalorie: 1150 kcal

MąkaMleko

MLEKO

JajkoKrewetkaKrab

Informacja o alergenach

Potwierdzenie zamówienia

W przeciwieństwie do większych 
systemów z dużymi ekranami 
dot ykow ymi, w przypadku awarii 
w ystarczy w ymienić konsolę, 
zamiast ca łego systemu.

2. Skanowanie kodu QR na czytniku 
w lokalu, wydanie potwierdzenia zamówienia 
i przekazanie go pracownikom lokalu.

Drukowanie karty preferencji 
żywnościowej

・Ułatwia zamówienia, gdy klient wróci do lokalu z własn  kart
preferencji ywno ciowych

・Ułatwia klientom składanie zamówie  w imieniu innych osób, 
np. grupy znajomych

・Ułatwia obsług  obcokrajowcom, którzy nie posługuj  si  płynnie j
zykiem polskim

・Ułatwia składanie zamówie  klientom, maj cym problemy ze 
słuchem lub mow

1. Generuje kod QR, aby określić preferencje 
dotyczące żywności (np. „bez cebuli” )

Dlaczego drukarka FX3-LX jest najlepszym rozwiązaniem dla restauracji
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HAMBURGER TERIYAKI

MOŻE ZAWIERAĆ PSZENICĘ, MLEKO, JAJKO I MIGDAŁY

INNE ZBOŻA ZAWIERAJĄCE GLUTEN, ORZESZKI ZIEMNE,

INNE ORZECHY, SEZAM I SOJĘ

*1 Platforma Application Enabled Printing umo liwia korzystanie z urz dzenia jak z samodzielnej drukarki podł czonej do sieci, bez komputera.

*2 SATO App Storage – Usługa zarz dzania danymi oparta na chmurze, która umo liwia skuteczn  dystrybucj  z jednego, centralnego miejsca.

*3 SATO Online Services to oparta na chmurze usługa IoT, która umo liwia ci głe monitorowanie stanu działania drukarki, a w konsekwencji zapewnienia bezawaryjne 

działanie przez cał  dob .

Zapewnia wgląd w sposób działania drukarki; pozwala na zarządzanie zasobami i aktualizowanie oprogramowania 
systemowego  w wielu lokalizacjach jednocześnie (za pośrednictwem usługi SATO Online Services*3)

Możliwość jednoczesnego aktualizowania menu w wielu placówkach sieci restauracji (za pośrednictwem 
rozwiązania SATO App Storage*2)

Przyjazne dla osób ze słabszym wzrokiem – mały tekst zawierający informacje o składzie i alergenach jest wyraźny i czytelny
dzięki wysokiej rozdzielczości (305 dpi) 

Obsługuje różne rodzaje etykiet o różnorodnych długościach, dostosowanych do długości drukowanego tekstu 
(w przypadku etykiet bezpodkładowych typu Linerless)

SATO AEP*1 umożliwia wytłuszczenie nazw alergenów dla wygody klientów

Pozwala centralnie gromadzić dane statystyczne, w tym „Ile etykiet wydrukowano”, „kiedy”, a także „w jakim sklepie”.

luctus nulla. Phasellus gravida, egg tellus vel commodo 

pretium, nisi velit placerat mauris, fermentum imperdiet 

diam dolor eu dui. Proin ultrices ex sit amet dui mollis, 

eu vulputate dolor semper. Egg Sed vel egestas lorem. 

In dignissim purus et eros facilisis blandit vitae eu erat. 

Phasellus egg venenatis vitae turpis vitae feugiat. Integer 

semper neque vel elit fermentum gravida. 

HAMBURGER TERIYAKI

MOŻE ZAWIERAĆ PSZENICĘ, MLEKO, JAJKA I MIGDAŁY

INNE ZBOŻA ZAWIERAJĄCE GLUTEN, ORZESZKI ZIEMNE,

INNE ORZECHY, SEZAM I SOJĘ

Przychodzące
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Najlepiej 
spożyć przed

Pomidor
Nazwa produktu 
żywnościowego

Wykorzystaj możliwości drukarki FX3-LX w działaniach promocyjnych, 
aby przyciągnąć i utrzymać klientów, a także zwiększyć sprzedaż. 

W celu uzyskania dalszych 
informacji, skontaktuj się z 
lokalnym oddziałem firmy 
SATO lub odwiedź naszą 
stronę internetową: 

satoeurope.com




