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Quadro Byte Zrt. bemutatása 
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és • Közétkeztetési területen a 

tervezést, gyártást, értékesítést, 
gazdasági elszámolásokat, 
elemzéseket biztosító rendszer.

• Felhasználói területek: Oktatási 
terület, üzemiétkeztetés, kórházak, 
börtönök, étkeztető cégek, 
államigazgatás, stb. 

• Internet alapú értékesítés iskolai 
területen

• 550 felhasználó, napi 750 000 adag 
étel készítésénél
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• A ’90 években létrejött magán 
patikák 9 %-ban működik 
rendszerünk

• A gyógyszertári területen a 
korszerűség és szolgáltatási tartalom 
miatt piaci részt meghaladó szerep

• Országos állami projektek, saját 
kezdeményezések sikeres 
megvalósítása

• E-Vény, Uniós dobozonkénti
azonosítás, stb.

1989-ben 4 magánszemély alapította



QB-ReportsWEB

QB-SuliWEB

QB-Hami

QB-Értékesítés

QB-OsztályWEB

QB-Élelem

Okos város

Milyen QB-Rendszert használjon?

Gyermek 
étkeztetés

Munkahelyi, 
intézményi étkeztetés

Egészségügyi, 
szociális étkeztetés



Mit nyújthatunk a polgároknak, 
lakóknak?

• Választás lehetőség több menüből, diétából

• Tápanyag értékek és alapanyag összetétel

• Allergén információk

Tudatos vásárlás:

• Egyszerű bárhonnét, bármikor rendelés, 
akár otthonról sorban állás nélkül

• Bármikor módosítható a leadott rendelés, 
határidő betartása mellett

Egyszerű rendelés:

• Kényelmes készpénzmentes, netes fizetés, 
de lehet továbbra is készpénzzel

• Elektronikus bizonylatok, figyelmeztető 
üzenetek a befizetési határidőkről 

Könnyű fizetési folyamatok:

Az étkeztetés, minőségi és 
egészségmegőrzési szolgáltatás!



Webes rendelés: bárhonnan, 
bármikor, egyszerűen



Mit nyújthatunk az közétkeztető 
cégeknek, szolgáltatóknak?

• Tervezés, árubeszerzés, raktározás, 
késztermék gyártás, kiszállítás, stb.

• Minőségbiztosítási támogatás

• Rendeletek betartása, hatósági megfelelőség

•Napi munkaszervezés:

• Gazdálkodás támogatása, folyamatos 
kontroll a felhasználás normák betartására

• Jogosulatlan étkezők kiszűrése egyszerűen

•Gazdálkodás, pénzügyi kontroll:

• On-line kasszáinkkal könnyen kezelhető 
készpénzmentes fizetés alkalmazása

• Kafetéria támogatások és egyéb virtuális 
pénztárcák alkalmazása

• Gyors, hatékony értékesítés

•Értékesítés, vevőkapcsolat:

Minőségi  felügyeleti szolgáltatás
plusz feladatok levétele 

ügyfeleinkről!



Mit nyújthatunk a település 
vezetésének?

• Intézmények, szolgáltatók összekapcsolása

• Egységes törzsek, központi összesített listák

• Egyszerű nyomonkövetés, átláthatóság, 
egyszerű elszámoltatás

• Egységes központi rendszer:

• Szociális vagy városkártyák alkalmazásával 
a szociális juttatások, normatív támogatások 
hatékonyan történik a célcsoportnak 
juttatása

• Normatív elszámolások egyszerűen, gyorsan

•Szociális juttatások kezelése:

• Gyermekek, dolgozók akár diétás, akár 
menü választásos étkeztetés biztosítása

• Elégedettebb étkezők!

•Szolgáltatás bővítés:

Költséghatékony, egyszerű elszámolás 
elégedett fogyasztók, önkormányzat jobb 

megítélése, egészségesebb lakosság!



Mit nyújt a Quadro Byte Zrt. 
Önöknek?

Szakemberek által nyújtott oktatások, felügylet

Feltöltött törzsek, hatósági egyeztetés

Új fejlesztési irányelvek alkalmazása

Folyamatos fejlesztés ügyfeleink igényei és 
rendeletváltozások hatására!

Távfelügyelet, helyszíni kiszállás szükség esetén

„Felhős” környezetben is!

SzaktudásRendeléstől 
az üstig!

Fejlesztés

Felhős 
környezet

Korszerű 
informatika!

Folyamatos, 
támogatás, 
élelmezési 

munkatársak!

Webes és 
mobil 

applikációk

28 év 
tapasztalat!

Napi 
750 000 adag,

~250 000 
étkező!



Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!

Jövő informatikája 

a jelen közétkeztetésében


