
 
 
 

 

 

ZSRest 
 

 
Restaurantes | Cervejarias | Fast-food | Marisqueiras | Pizzarias | Snack-bar | Take-away 
Cafés | Casas de Chá | Confeitarias | Gelatarias | Padarias | Pastelarias Bares | Discotecas 
| Eventos 
 
Um software desenhado para ser fiável, fácil de usar e com todas as funcionalidades que 
necessita. 
Certificado pela Autoridade Tributária e com a garantia de todas as atualizações 
legalmente exigidas, de forma gratuita e rápida. 
 

 

ZS BMS 
BACKOFFICE COM GESTÃO ONLINE 
ZS BMS é um portal online que permite a gestão remota de toda a 
informação de produtos, stocks, vendas, compras e fornecedores, e o 
acompanhamento em tempo real do negócio com apresentação de gráficos, 
mapas e relatórios.  

 

 

ZS CLOUD 
SEGURANÇA E MOBILIDADE 
A informação gerada pelos pontos de venda é sincronizada em tempo real, 
armazenada na cloud, sem custos adicionais, para que tenha toda a sua 
informação sempre disponível e segura.  

 

 

freebee® 
DESCONTOS AQUI, ALI E ACOLÁ 
Plataforma de fidelização integrada nos softwares Zone Soft. Permite aos 
clientes obter vantagens num conjunto alargado de pontos de venda e tornar 
o seu negócio alvo da atenção de milhares de pessoas.  

 

 

ZS REST APP 
EMENTA DIGITAL + REGISTO DE PEDIDOS + APRESENTAÇÃO 
DE CONTA + QUESTIONÁRIO 
Novo serviço totalmente integrado no software ZS REST. 



 
 
 

 

Apresente todos os seus produtos num tablet android, e proporcione um 
serviço mais rápido e eficiente. 

  
ZS REST APP: 4 Aplicações numa só   

 

 

EMENTA DIGITAL 

•Visualização de produtos, comentários, famílias e subfamílias. 
•Possibilidade do cliente realizar o seu pedido com validação 
pelo empregado. 

 

 

REGISTO DE PEDIDOS 
•Possibilidade de realizar todos os pedidos dos clientes na 
mesa, com envio para a cozinha. 
•Impressão de consulta de mesa (impressora Bluetooth ou 
outra). 

  

APRESENTAÇÃO DE CONTA 
•Apresentação de conta a cliente. 
•Fecho de conta com dados do cliente. 
•Verificação de conta pelo cliente. 
•Introdução dos dados fiscais para fatura. 
•Programa de fidelização freebee®. 
•Impressão de fatura (impressora Bluetooth ou outra). 
•Envio de documento para AT (opcional). 
•Disponível pagamentos com carteiras virtuais (Meo Wallet e 
MB Way). 

 

 

QUESTIONÁRIO 
•Questionário totalmente personalizado por si. 
•Relatório de resultados.  

 
 
 
 

 

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA 
COMUNICAÇÃO EM TEMPO REAL 
Se a fatura já está com o cliente porque não estar também com a AT? 
Software certificado pela AT, com opção de comunicar as faturas em tempo 
real.  

 

 

PAGAMENTOS MÓVEIS 
UM NOVO MEIO DE PAGAMENTO 
Integração nativa do serviço MB WAY e das carteiras virtuais MEO Wallet 
e SEQR Wallet nos softwares Zone Soft, para que possa disponibilizar os 
meios de pagamento mais inovadores. 

 

 

 

GADGETS 
LIGUE TODOS OS EQUIPAMENTOS 
Ligação a balanças, PDAs, TPAs, monitores de cozinha, monitores de 
publicidade, tablets e smartphones. 


