
Gerenciar e controlar as vendas e frente de caixa do seu restaurante, atendendo desde o pequeno ao grande estabelecimento, 
com relatórios de faturamento, produtos, atendimento, fechamentos, controle de caixa e as melhores práticas de gestão  
do mercado. 

EU SOU  
NCR COLIBRI

Automatizar bares, restaurantes, padarias, lanchonetes, 
casas noturnas e estabelecimentos comerciais food service, 
através da distribuição de pontos de lançamento na área de 
atendimento, que encaminham o automaticamente para 
área de produção. Realiza abertura e fechamento de caixa  
e emite os relatórios de produtos e vendas, disponibilizando 
ao atendente mais tempo para deicar-se ao cliente.

Integrado ao terminal touchscreen tornam seu ambiente 
mais sofisticado, agilizam os pedidos sem necessidade do 
deslocamento do garçom até os locais de produção. Além de 
oferecer interface touchscreen gráfica de fácil aprendizado, 
diminuindo o tempo de treinamento, por não exigir que o 
atendente decore os códigos dos produtos.

Para obter mais informações, visite wwww.colibri.com.br 
ou envie um e-mail para comercial.canais@ncr.com



A NCR Corporation (NYSE: NCR) é líder global em tecnologias de 
transações de consumo, transformando as interações diárias com 
as empresas em experiências excepcionais. Com o seu software, 
hardware e portfólio de serviços, a NCR permite mais de 300 
milhões de transações diárias em todos os setores de varejo, 
finanças, viagens, hospitalidade, indústrias de telecomunicações 
e tecnologia. As soluções da NCR estão presentes nas transações 
cotidianas para tornar a vida das pessoas mais fácil.
 

Por que NCR?
A NCR está sediada em Duluth, Geórgia, com mais de 26.000 
funcionários e opera em 180 países. NCR é marca registrada da 
NCR Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

Agilidade e mobilidade 
• Agilizam os pedidos sem a necessidade de deslocamento 

do garçom até o local de produção
• Lançamento de pedidos por meio de dispositivos móveis

Flexibilidade

• Soluções adaptadas conforme necessidades
• Integrado com software de retaguarda
• Alterações de preços, menus e itens.
• Agrupamento de ficha direto na tela de lançamento

Produtividade

• Controle de status das mesas e pedidos,  
com mapa gráfico

• Controle total de entrada e saída do cliente
• Permite inclusão de consumação mínima e criar 

categorias de consumo
• Qualidade e tempo recorde na preparação de pratos
• Módulo de relatórios
• Aumento na pro-atividade dos atendentes, 

possibilitando venda sugestiva
• Diminui a perda por erros de anotação

 • Busca automática da próxima ficha de consumo livre, 
sem interação do operador

Segurança 

• Acesso ao sistema por senha ou leitura biométrica
• Segurança contra roubos, perdas e desperdícios

Adequa-se às necessidades de diversos tipos de 
estabelecimento, de pequeno a grande porte:

Bares e Restaurantes

• Gerenciamento de consumo nas mesas
• Organização de atendentes por praça
• Operações de venda: fechamento e transferência, 

transferência de mesa, fechamento de conta,  
opções de recebimento, entre outros.

• Integração com balança para restaruante por kgs

Casas Noturnas 

• Cartões de consumo com inclusão de consumação 
mínima e controle de entrada e saída

• Divisão por categorias de consumo  (homem, mulher, 
convidados, vip)

• Controle de consumo em diversos pontos da casa

Padarias, lanchonetes e buffet 

• Lançamento de pedidos por meio de dispositivos móveis
• Controle de consumo em diversos pontos, entrada e 

saída de clientes, com ficha numerada
• Integração com balanças e leitores de cógidos de barras

Delivery

• Cadastro de clientes, com identificação a partir do 
número de telefone

• Variação de taxas e entregas por região
• Gerenciamento de pedidos
• Envio automático para produção, pós atendimento 

telefônico 

Os produtos NCR são atualizados sempre que novas tecnologias e componentes tornam-se disponíveis. Portanto a NCR reserva-se no 
direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Isso significa que existe a possibilidade de que nem todos os recursos, funções e operações descritos neste documento sejam 
comercializados pela NCR em todos os locais do mundo. Consulte o seu representante NCR ou escritório NCR Hospitalidade. Para obter 
mais informações, acesse www.colibri.com.br ou envie um e-mail para comercial.canais@ncr.com

Todos os nomes de produtos e marcas mencionados neste documento são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou marcas de 
serviço de seus respectivos detentores. 
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