Apresentamos...

®

Dimensões Reduzidas
Design Contemporâneo
Vitrine com maior visibilidade
Grande gama de relatórios
Função Happy Hour
Controle de dosagem por
volume e tempo
Integração com cartão-chave de
quarto de hotel
Telas LCD programáveis com
grande funcionalidade

Revolucionando a maneira de servir vinhos

®

A Napa Technology é o fornecedor mundial da tecnologia mais eficaz e inteligente de preservação e serviço de vinho encontrada no
mercado hoje em dia. Sendo uma empresa baseada no Vale do Silício, com expertise em engenharia e em sintonia com as novidades
da indústria mundial, não apenas auxiliamos na montagem dos bares, mas no aumento contínuo dos lucros.
Desde 2005, a Napa Technology fornece uma tecnologia superior criada para aumentar o faturamento e para controlar os custos de
restaurantes, varejo e rede hoteleira, tornando-se rapidamente a marca nº 1 nos Estados Unidos.
A WineStation pode ser encontrada em Estádios, Centros de Convenções, Hotéis, Navios de Cruzeiro, Lojas de Vinho, Aeroportos e
Restaurantes em diferentes lugares do mundo.

SOLUÇÕES PARA PEQUENOS E GRANDES
NEGÓCIOS
Entendemos que os investimentos devem dar retorno imediato e ao mesmo
tempo oferecer segurança, flexibilidade e escalabilidade. A WineStation®
é o único sistema do mundo que
otimiza os conhecimentos da engenharia e da indústria para oferecer
dados significativos em tempo real,
além de permitir o uso de múltiplas
unidades em diversos locais diferentes
trabalhando interligadas.

MECANISMO
CLEAN-POUR®

RENTABILIDADE PLUG &
PLAY

A tecnologia do mecanismo patenteado Clean-Pour® separa a WineStation® de qualquer outro produto do
mercado. A WineStation® opera sem
encanamentos internos, e permite a
preservação dentro e fora do sistema,
com precisão de medida no serviço,
eliminando a manutenção intensiva.
Mencionamos que é fácil de usar? O
mecanismo Clean-Pour permite uma
rápida mudança de garrafa e pode
ser lavado em lava-louças..

Adicione zero reformas à equação
e você pode plugar, servir e assistir
aos lucros aumentando. Uma
WineStation® totalmente refrigerada,
sem compressor e portátil, pode ser
instalada em menos de uma hora, eliminando qualquer gasto com reforma,
e permitindo que você possa operar
no nível mais alto de rentabilidade –
instantaneamente.

OPÇÕES DE VOLUME
Meia-garrafa, garrafa padrão, magnum ou barril – com a WineStation®
o serviço perfeito pode ser alcançado
com qualquer volume.
Não deixe suas operações amarradas
a uma única capacidade, quando
você pode adaptar nossa tecnologia
revolucionária para acomodar uma
infinidade de volumes em um único e
simplificado sistema

Tela LCD de fácil leitura e
totalmente programável,
mostra informações e
preços dos vinhos

Smartcards de Fácil
Operação e Controle

Gabinete disponível
em aço inox
Tecnologia Patenteada
Clean-Pour ® conserva o
vinho por até 60 Dias

Controle de temperatura e
refrigeração com tecnologia de ponta

Porta de Serviço
com chave

Uso de barril e grandes volumes *

Sistema de conservação
com gás argônio, para
zero resíduo

49.94 cm L x 67.67 cm A x 42.32 cm P	

- 31.75 kg

*Opcional

Características Padrão da WineStation®
A WineStation® fabricada pela Napa Technology é o único sistema no mundo que permite uma taça de vinho medida com
precisão utilizando o mecanismo de servir Clean Pour® e o programa de gerenciamento AccuServe® Smartcard. Quer você esteja
usando o sistema no balcão como criando cartões AccuServe® para autoatendimento dos seus clientes, a tecnologia patenteada
da WineStation® é incomparável. As características padrão da WineStation® incluem:
• Conservação do vinho por 60 dias dentro da unidade e 14 dias fora da máquina (em refrigeração
padrão industrial).
• Controle de Temperatura Variável.
• Três Botões Programáveis para Controle das

Porções (de 7 a 210 ml)

• Porta de Vidro de Painel Duplo com Isolamento e
Sistema de Refrigeração Termoelétrico.

• Capacidade de acomodar garrafas e servir a partir
de barris

• Telas LCD de alta resolução programáveis.

• 12 meses de garantia para peças e 90 dias para
mão-de-obra

Pacotes de Software da WineStation®
WineStation ® Premier PLUS: Auto Atendimento e Serviço por Garçom
O Pacote WineStation® Premier PLUS permite você criar um ambiente onde seus clientes poderão conhecer e provar vinhos comprando cartões AccuServe® Smartcard enquanto estes armazenam o histórico de consumo do cliente e informações para futuras ações de
marketing. A WineStation® Premier PLUS foi projetada para oferecer o máximo de flexibilidade para os nossos clientes. O sistema de
tecnologia de ponta foi projetado tanto para Auto Atendimento como para Atendimento por Garçom. O pacote Premier PLUS inclui:
• Controle de acesso através do Smartcard
AccuServe® para uso Self-Service com pagamento
antecipado ou posterior ao consumo

• Relatório de vendas por marca e variedade
de vinho

• Smartcards AccuServe® para funcionários

• Ajustes configuráveis do Software de controle das
porções

• Relatórios e Monitoramento detalhado de vendas por
funcionário

• Configuração para Happy Hour, programável e
fácil de usar

• Relatório completo com acompanhamento das
compras e preferências dos clientes

• Visor LCD programável acima de cada garrafa

• Scanner de código de barras para proporcionar
substituição rápida e fácil das garrafas e
gerenciamento de estoque
• Monitoramento remoto do sistema e
acesso via internet
• Integração com cartão-chave de

quarto de hotel*

*Opcional

WineStation ® PROFESSIONAL: Serviço por Garçom
A WineStation® Professional é para conservação e controle de vinhos servidos, enquanto
elimina a possibilidade de furtos e desperdício. Este aplicativo oferece suporte ao serviço tradicional, atrás do balcão. O sistema é simples, como em todos os modelos da WineStation®.
Não requer nenhuma reforma e pode ser instalado em menos de 30 minutos, criando uma
solução imediata para qualquer negócio. O pacote Professional inclui:
• Smartcards Accuserve® para controle de acesso

• Controle do Volume da Garrafa

• Controle da Medida de Porções

• Relatório de Vendas por garrafa

WineStation ® HOME: Residencial
A WineStation® home é ideal para preservar seus melhores vinhos em condições perfeitas.
Explore, deguste, e desfrute de grandes vinhos em casa na hora que desejar. Diferencial:
• Controle de temperatura Dual Zone. Duas zonas de
temperaturas diferentes no mesmo aparelho*
*Opcional

Acessórios
Smartcards AccuServe®
O Cartão AccuServe pode ser programado para suprir suas
necessidades, em 7 configurações diferentes incluindo: Cartão Pré-Pago
Rápido, Cartão Cumulativo, Cartão temporário (promoções por tempo
limitado, por um dia ou por uma semana, por exemplo), Cartões VIP
(pagamentos mensais), Cartões Presente , Cartões para Funcionários
Autorizados e Gerentes. A tecnologia Accuserve® é a única que permite
o uso dos cartões em diversas máquinas e locais.

Mecanismo Clean-Pour®
Tecnologia sem igual patenteada, permite
60 dias de preservação, serviço com precisão e facilidade de uso, e ainda permitindo
preservação fora do sistema. Podem ser
lavados em lava-louça e requer pouquíssima manutenção.

Tubos
Os tubos Clean Pour® conduzem o vinho
diretamente da garrafa para a taça do
consumidor, com contaminação zero, sem
necessidade de limpeza química. Podem ser
lavados em lava-louça.

A WINESTATION É A MAIS PERFEITA

(e a mais rentável)

FERRAMENTA PARA QUALQUER NEGÓCIO.
Varejo:
MAIS DEGUSTAÇÕES. MAIS VENDAS.
Criar uma experiência de compra diferenciada é tão importante
quanto aumentar o giro do estoque. Através do sistema
WineStation® de controle automático e seguro das porções, as
lojas podem de forma simples e eficiente implantar a degustação
de vinhos mais caros e melhores no seu dia-a-dia, sem trabalho
ou gasto adicional com eventos.

Hotel:
LIGUE E SIRVA-SE DOS LUCROS.
Mais vendas – instantaneamente. O design da WineStation®, que não
requer reforma alguma, pode transformar qualquer lobby, lounge,
spa ou restaurante num ponto de lucro imediato. Opere oferecendo
o mais alto nível de comodidade ao seu hóspede, implantando a
integração opcional com o cartão-chave do quarto. Com o simples
uso da chave do quarto, o hóspede pode acessar seguramente a
WineStation® em qualquer lugar do hotel.

Restaurante:
SEGURO. FÁCIL.
Quanto desperdício e perda de produto é aceitável no seu restaurante?
A WineStation® elimina totalmente a perda com um programa de vinho
em taças. O controle do produto, das doses e da temperatura assegura
ao proprietário que ele irá atender à demanda do consumidor perspicaz
de hoje em dia e irá operar na capacidade máxima de eficiência.

Wine Bar:
UMA VIAGEM AO ALCANCE DOS DEDOS
As telas LCD programáveis e de fácil leitura da WineStation® tornam
a exploração do mundo do vinho uma experiência memorável e
nada intimidadora. Com a interação de cada cliente, nosso software
vai proporcionar um mundo de ideias. Se deseja ter um programa de
fidelidade, um clube de vinhos, ou apenas quer monitorar melhor seus
produtos, a tecnologia de Smartcards Accuserve® oferece os dados
necessários para você tomar a melhor decisão para o seu negócio.
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