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Si të logohemi në programin Restobar+
Ndërfaqa e Administratorit
1. Futemi tek programi i administrimit duke klikuar dy herë.
2. Vendosim Kodin e administratorit , Fjalëkalimin dhe më pas shtypim butonin Hyrje.

Ndërfaqa e logimit të përdoruesve në shitje .
1. Futemi tek programi i RestoBar+ duke klikuar dy herë.

2. Vendosim Kodin e Përdoruesit , Fjalëkalimin dhe më pas shtypim butonin
.

Lista e Pikave të shitjes në ndërfaqen e administratorit:
1.

Futemi tek programi i administrimit.

2.

Vendosim kodin e administratorit.

3.

Shkojmë tek menuja Konfigurimet dhe Lista Pika shitje .

4.

Më pas nëse do të shtojmë Pika shitje shtypim butoni

5.

Plotësojmë të dhënat që na kërkohen.

7.

Më pas i japim Ruaj.

8.

Nëse duam të modifikojmë Pikat e shitjes ,zgjedhim pikën që duam të
modifikojmë dhe më pas shtypim butonin

9.

Modifikojmë të dhënat dhe më pas i japim Ruaj.

Lista e Tavolinave në ndërfaqen e administratorit:
1.

Futemi tek programi i administrimit.

2.

Vendosim kodin e administratorit.

3.

Shkojmë tek menuja Konfigurimet dhe Lista e Tavolinave.

4.

Më pas nëse do të shtojmë Tavolina shtypim butoni

5.

Plotësojmë të dhënat që na kërkohen.

7.

Më pas i japim Ruaj.

8.

Nëse duam të modifikojmë Tavolinën,zgjedhim tavolinën shtypi butonin

8.

Modifikojmë të dhënat dhe më pas i japim Ruaj.

Si të shtojmë një printër të ri në programin Resto Bar+.
1. Futemi tek programi i adminstrimit.
2. Vendosim fjalëkalimin e administratorit.
3. Shkojmë tek menuja Konfigurime dhe zgjedhim Lista e Printerave.

4. Shtypim butonin Shto .

5. Zgjedhim një printer nga lista e printeravë të instaluar në sistem dhe i japim një emër, psh
Printeri i Barit ose Printeri i Restorantit.
6. Në fund shtypim butonin Ruaj.

7. Nëse duam të modifikojmë Printerat selektojmë printerin që do të ndryshojmë më
pas shtypim butonin

8.

Modifikojmë të dhënat dhe më pas i japim Ruaj.

Happy hours në ndërfaqën e administratorit:
1.

Futemi tek programi i administrimit.

2.

Vendosim kodin e administratorit.

3.

Shkojmë tek menuja Konfigurimet dhe zgjedhim Happy hours .

8. Më pas nëse do të shtojmë orare me ofertë për artikujtë shtypim butoni

5.

Plotësojmë të dhënat që na kërkohen:

6.

Më pas i japim Ruaj.

7.

Nëse duam të modifikojmë Oraret Shtypim butonin

8.
Modifikojmë të dhënat përshembull cmimet e artikujve që duam të ndryshojmë
dhe më pas i japim Ruaj.

Shtimi i përdoruesit nga ana e administratorit:
1. Futemi tek ndërfaqa e administrimit.
2. Vendosim kodin e administratorit.
3. Shkojmë tek menuja Përdoruesit dhe zgjedhim Listën e Përdoruesve.

4. Zgjedhim butonin Shto përdouesit.

5. Plotësojmë fushat kodin që do ti vendosim përdouesit.
6. Emrin ,Mbiemrin e përdoruesit.
7. Rolin që do të ketë ky përdorues.
8. Numrin e kontaktit.(Opsionale).
9. Data e fillimit të punës dhe data e largimit nga puna .(Opsionale data e largimit nga puna).
10. Printerin ku do të printoj ky përdorues faturën përmbledhese.(E rëndësishme)
11. Më pas vendosim fjalëkalimin e ri të përdorusit dhe i japim Ruaj.

Lista e roleve në ndërfaqen e administratorit:
1.

Futemi tek programi i administrimit.

2.

Vendosim kodin e administratorit.

3.

Shkojmë tek menuja Përdoruesit dhe Rolet .

4.

Nëse duam të shikojmë se cfarë roli ka cdo emërtim.

Ndryshimi i fjalëkalimit të përdoruesit nga ana e administratorit:
1. Futemi tek programi i administrimit.
2. Vendosim kodin e administratorit.
3. Shkojmë tek menuja Përdoruesit dhe zgjedhim Listën e Përdoruesve.

4. Zgjedhim përdoruesin të cilit duhët ti ndryshojmë fjalëkalimin dhe japim
Modifiko.

5. Më pas vendosim fjalëkalimin e ri të përdorusit dhe i japim Ruaj.

Ndryshimi i fjalëkalimit të përdoruesit:
1. Futemi tek programi i Restobar+.
2. Vendosim kodin e përdoruesit.
3. Shkojmë tek opsioni i cili na mundëson Ndryshimin e fjalëkalimin të përdoruesit.

4. Vendosim Fjalëkalimin e vjetër .

5. Më pas Vendosim Fjalëkalimin e ri.
6. Përsërisim fjalëkalimin e ri sërish dhe konfirmojmë me butonin Ndrysho Fjalëkalim.

Lista e magazinave në ndërfaqën e administratorit:
1.
2.
3.

Futemi tek programi i administrimit.
Vendosim kodin e administratorit.
Shkojmë tek menuja Magazinat dhe zgjedhim Lista e magazinave .

4.

Më pas nëse do të shtojmë magazinë shtypim butoni

5.

Plotësojmë të dhënat që na kërkohen:

6.

Më pas i japim Ruaj.

7.

Nëse duam të modifikojmë Magazinën,zgjedhim magazinën që duam të
modifikojme më pas shtypim butonin

8.

Modifikojmë të dhënat dhe më pas i japim Ruaj.

Gjëndja e magazinave në ndërfaqën e administratorit:
1.

Futemi tek programi i administrimit.

2.

Vendosim kodin e administratorit.

3.

Shkojmë tek menuja Magazinat dhe zgjedhim Gjëndja e Magazinave .

4.

Plotësojmë të dhënat që na kërkohen:

5.

Zgjedhim magazinë shikojmë gjëndjen.

6.

Më pas i japim Ruaj.

Lista e Furnitorëve në ndërfaqën e administratorit:
1.

Futemi tek programi i administrimit.

2.

Vendosim kodin e administratorit.

3.

Shkojmë tek menuja Furnizimet dhe Lista e furnitorëve .

4.

Më pas nëse do të shtojmë Furnitor

5.

Plotësojmë të dhënat që na kërkohen.

7.

Më pas i japim Ruaj.

8.

Nëse duam të modifikojmë Furnitorët,zgjedhim Furnitorin shtypi butonin

8.

Modifikojmë të dhënat dhe më pas i japim Ruaj.

shtypim butoni

Furnizimi i ri në ndërfaqën e administratorit:
6. Futemi tek programi i administrimit.
7. Vendosim kodin e administratorit.
8. Shkojmë tek menuja Furnizimët dhe zgjedhim Furnizim i ri .

9. Plotësojmë të dhënat që na kërkohen :

10. Plotësojmë Emrin e Furnitorit.Nëse është i ri shtypim butonin

11. Mund të shikojmë gjëndjen e magazinës me butonin

12. Mund të shtojmë artikull të ri
13. Mund të printojmë faturë furnizimi ose jo.
14. Më pas i japim Ruaj.

Lista e Furnizimeve në ndërfaqën e administratorit:
1.

Futemi tek programi i administrimit.

2.

Vendosim kodin e administratorit.

3.

Shkojmë tek menuja Raporte dhe zgjedhim Lista e Furnizimeve .

4.

Plotësojmë të dhënat që na kërkohen:

5.

Zgjedhim datën e fillimit , datën e mbarimit ,Nr.Furnizimit Nr.Dokumentit më pas i japim Filtro.

6.

Mund të bëjmë Anullime të Furnizimeve dhe Modifikime .

7.

Zgjedhim rreshtin e Furnizimin që do të ndryshojmë i japim Modifiko ose Anullo.

8.

Pasi dalin të dhënat mund ti bëjmë export në exel duke shtypur butonin Export Exel.

Shtimi dhe Ndryshimi i Kategorive të artikujvë në ndërfaqën e
adminisratorit:
Shtimi i kategorive:
1.
2.
3.

Futemi tek programi i administrimit.
Vendosim kodin e administratorit.
Shkojmë tek menuja Artikuj dhe zgjedhim Kategoritë e Artikujve .

4.

Shtypim butonin

5.

Plotësojmë të dhënat që na kërkohen:

6.

Më pas i japim Ruaj.

Modifikimi i Kategorive :
1. Futemi tek programi i administrimit.
2. Vendosim kodin e administratorit.

3. Shkojmë tek menuja Artikuj dhe zgjedhim Kategoritë e Artikujvë.

4. Zgjedhim kategorinë që do të ndryshojmë.
5. Shtypim butonin

6.

Plotësojmë të dhënat që na kërkohen :

7. E Rëndësishme kur shton një kategori duhet që të vendoset patjetër në një pikë shitje.
8. Më pas i japim Ruaj.

Shtimi dhe Ndryshimi Lista e modifikuesve në ndërfaqën e
administratorit:
Shtimi i Modifikuesve :
1. Futemi tek programi i administrimit.
2. Vendosim kodin ë administratorit.
3. Shkojmë tek menuja Artikuj dhe zgjedhim Lista e Modifikuesve .

4. Shtypim butonin

5.

Plotësojmë të dhënat që na kërkohen:

6. Më pas i japim Ruaj.

Modifikimi Lista e modifikuesve :
7. Futemi tek programi i administrimit.
8. Vendosim kodin e administratorit.
9. Shkojmë tek menuja Artikuj dhe zgjedhim Lista e Modifikuesve.

10. Zgjedhim modifikuesin që do të ndryshojmë.
11. Shtypim butonin

12. Plotësojmë të dhënat që na kërkohen:

13. Më pas i japim Ruaj.

Njësia Matëse në ndërfaqën e administratorit:
1. Futemi tek programi i administrimit.
2. Vendosim kodin e administratorit.
3. Shkojmë tek menuja Artikuj dhe Njësia Matëse .

4. Më pas nëse do të shtojmë Njësi matëse

shtypim butoni

5. Plotësojmë të dhënat që na kërkohen.

6. Më pas i japim Ruaj.
7. Nëse duam të modifikojmë Njësinë Matese,zgjedhim Njësinë shtypi butonin
8. Modifikojmë të dhënat dhe më pas i japim Ruaj.

Shtimi dhe Ndryshimi i artikujvë të përdoruesit nga ana e
administratorit:
Shtimi i artikujvë :
1. Futemi tek programi i administrimit.
2. Vendosim kodin e administratorit.
3. Shkojmë tek menuja Artikuj dhe zgjedhim Lista e Artikujve.

4. Shtypim butonin
5. Plotësojmë të dhënat që na kërkohen:

6. Potësojmë kodin e produktit , Emërtimi,kategorinë ,furnitorët kodinë furnitorit,cmimi
kosto,tvsh,njësia matësë e zgjedhim nëse është lëndë e parë ose jo , e shtojmë në menu nëse do
që të jetë aktiv ose jo dhe nëse është i përbërë ose jo.
7. Më pas i japim Ruaj.

Modifikimi i artikujve :
1. Futemi tek programi i administrimit.
2. Vendosim kodin e administratorit.

3. Shkojmë tek menuja Artikuj dhe zgjedhim Lista e Artikujve.
4. Zgjedhim Artikullin që do të ndryshojmë.

5. Shtypim butonin

6. Plotësojmë të dhënat që na kërkohen:

7. Më pas i japim Ruaj.

Raporti Lista e Porosive në ndërfaqën e administratorit:
1.

Futemi tek programi i administrimit.

2.

Vendosim kodin e administratorit.

3.

Shkojmë tek menuja Raporte dhe zgjedhim Lista e Porosive.

4.

Plotësojmë të dhënat që na kërkohen:

5.

Zgjedhim Datën e fillimit , Datën e mbarimit dhe Përdoruesin më pas i japim Filtro.

6.
Mund të bëjmë Anullimi e Porosisë duke zgjedhur porosinë që do të anullojmë më pas shtypim
butonin Anullo Porosinë dhe i japim ok.

7.
Pasi kemi anulluar porosinë mund të bëjmë riaktivizimin e porosisë së anulluar,duke zgjedhur
porosinë e anulluar më pas shtypim butonin Anullo Porosi dhe OK.

8.

Pasi dalin të dhënat mund ti bëjmë Export në exel duke shtypur butonin Export Exel.

Raporti Lista e Faturave në ndërfaqën e administratorit:
1.

Futemi tek programi i administrimit.

2.

Vendosim kodin e administratorit.

3.

Shkojmë tek menuja Raporte dhe zgjedhim Lista e Faturave .

4.

Plotësojmë të dhënat që na kërkohen:

5.

Zgjedhim datën e fillimit , datën e mbarimit dhe Përdoruesin më pas i japim Filtro.

6.
Mund të bëjmë Anullimi e faturës duke zgjedhur faturën që do të anullojmë më pas shtypim
butonin Anullo faturë dhe i japim ok.

7.
Pasi kemi anulluar faturën mund të bëjmë riaktivizimin e faturës së anulluar,duke zgjedhur
faturës e anulluar më pas shtypim butonin Aktivizo Fature.

8.

Pasi dalin të dhënat mund ti bëjm Export në exel duke shtypur butonin Export Exel.

Raporti Përmbledhës Shitje në ndërfaqën e administratorit:
1. Futemi tek programi i administrimit.
2. Vendosim kodin e administratorit.
3. Shkojmë tek menuja Raporte dhe zgjedhim Raporte Përmbledhës Shitje .

4. Plotësojmë të dhënat që na kërkohen:

5. Zgjedhim datën e fillimit , datën e mbarimit dhe Përdoruesin më pas i japim Filtro.
6. Pasi dalin të dhënat mund ti bëjmë Export në exel duke shtypur butonin Export Exel.

Raporte Përmbledhës Hyrje-Dalje sipas Periudhës në ndërfaqën e
administratorit:
1.

Futemi tek programi i administrimit.

2.

Vendosim kodin e administratorit.

3.
Shkojmë tek menuja Raporte dhe zgjedhim Raporte Përmbledhes Hyrjë-Daljë sipas
Periudhës .

4.

Plotësojmë të dhënat që na kërkohen:

5.

Zgjedhim datën e fillimit , datën e mbarimit më pas i japim Filtro.

6.

Pasi dalin të dhënat mund ti bëjmë Export në exel duke shtypur butonin Export Exel.

Raporte Përmbledhës Hyrje në ndërfaqën e administratorit:
1.

Futemi tek programi i administrimit.

2.

Vendosim kodin e administratorit.

3.

Shkojmë tek menuja Raporte dhe zgjedhim Raporte Përmbledhës Hyrje .

4.

Plotësojmë të dhënat që na kërkohen:

5.

Zgjedhim datën e fillimit , datën e mbarimit dhe Përdoruesin më pas i japim Filtro.

6.

Pasi dalin të dhënat mund ti bëjmë Export në exel duke shtypur butonin Export Exel.

Deklarimi i Arkës në fillim Dite.

1. Futemi tek programi i Restobar+.

2. Në fillim të ditës do të deklarojmë gjendjen e arkës

Shitja në Program për përdoruesin:
1. Futemi tek programi i Restobar+.

2. Vendosim kodin e përdoruesit.

a.

3. Zgjedhim tavolinën që morëm porosinë .

4. Hedhim produktet që morëm nga porosia .

5. Bëjmë porosinë duke shtypur butonin.

6. Nëse klienti do të porosisi përsëri veprojmë si më sipër.

7. Nëse do të bëj mbyllje fature klikojmë butonin .

Shitja në Program për përdoruesin duke përfshirë anullimin e faturës
para porosisë dhe fshirjën e një artikulli të caktuar para faturës:

1. Futemi tek programi i Restobar+.

2. Vendosim kodin e përdoruesit.

3. Zgjedhim tavolinën që morëm porosinë .

4. Mund të përdorim butonin e anullimit të një porosie duke selektruar porosine që do
tëheqim .

5. Mund të përdorim butonin e anullimit komplet të porosisë.

6. Hedhim produktet që morëm nga porosija .

7. Bëjmë porosinë duke shtypur butonin.

8. Nëse klienti do të porosisi përsëri veprojmë si më sipër.

9. Nëse do të bëj mbyllje faturë klikojmë butonin .

Shitja në Program për përdoruesin me Klient eFaturë dhe pa eFaturë:

1. Futemi tek programi i Restobar+.

2. Vendosim kodin e përdoruesit.

3. Zgjedhim tavolinën që morëm porosinë .

4. Mund të përdorim butonin e anullimit të një porosie duke selektruar porosine që do
të heqim .

5. Mund të përdorim butonin e anullimit komplet të porosisë.

6. Hedhim produktet që morëm nga porosija .

7. Bëjmë porosinë duke shtypur butonin.

8. Nëse klienti do të porosisi përsëri veprojmë si më sipër.

9. Nëse do të bëj mbyllje faturë me klient me Nipt ose jo zgjedhim opsionin për të
shtuar një klient të ri .
10. Plotësojmë të dhënat e më poshtme ,zgjedhim mënyrën sesi do të identifikojmë klientin më pas i
japim Ruaj .

11. Zgjedhim mënyrën e Pagesës në duke shtypur butonin

12. Zgjedhim mënyren e Shitjes me bankë.

13. Më pas do të na shkarkohet eFatura ne pdf.

Ndryshimi i tavolinës në Program për përdoruesin:
1. Futemi tek programi i Restobar+.

2. Vendosim kodin e përdoruesit.

3. Zgjedhim tavolinën që morëm porosinë .
4. Marim porosinë për tavolinë nr.3

5. Shtypim butonin Ndrysho Tavolinë .

6. Më pas zgjedhim tavolinën që do të kalojmë ,përshëmbull tavolinën nr.4.
7. Atëherë kemi mundësuar ndryshimin e tavolinës.

Gjëndja e turnit dhe mbyllja e turnit në Program për përdoruesin:
1. Futemi tek programi i Restobar+.

2. Vendosim kodin e përdoruesit.

3. Shtypim ikonën e gjëndjes së turnit.

4. Shikojmë gjëndjen e turnit .

5. Kemi opsionet të Mbyllim Turnin dhe Mbyll faqen përmbledhëse ditore.

6. Kemi opsionin Export në exel.

7. Kemi mundësi që të shikojmë se cfarë xhiro kemi bërë në ditë të caktuara të vitit duke zgjedhur
datën.
8. Kemi mundësi që të kryejmë veprime në arkë si Shto ose Tërheq.

