
A Logic Controls tem se destacado com mais 
de 30 anos de experiência em operação de 
cozinha pelo conhecimento e sucesso do 
Sistema de Exposição de Cozinha (KDS), ao 
criar uma solução KDS líder no mercado que 
permite que os restaurantes, desde PME a 
grandes empresas, assumam o controle total 
e a supervisão das operações de cozinha em 
grande escala.

A família de soluções KitchenGo abrange uma 
ampla gama de configurações, desde as mais 
econômicas até funcionalidades premium, 
fornecendo gerenciamento e métricas que 
garantem o crescimento de qualquer negócio. 

Em quase todos os sistemas operacionais.
A escolha é sua. 

O aumento da eficiência em sua cozinha 
equivale a uma experiência excepcional para 
seus clientes. 

“ganha-ganha” para todos



Um Sistema de Exibição de Cozinha (KDS) é o cérebro da cozinha, 
e do negócio. Ao simplificar todos os processos nas operações da 
cozinha, um KDS irá reduzir o desperdício de alimentos, aumentar 
a eficiência e fornecer o que é o mais importante: uma experiência 
excepcional para o cliente.

Um KDS não é um Ponto de Venda. Ele complementa um PDV que 
é uma pequena parte de uma operação comercial – que envolve o 
pedido e o dinheiro. Um KDS faz todo o resto, exceto o inventário. Ele 
é a chave para o sucesso de uma transação comercial.

O que é um sistema de exibição de cozinha?

O que não é um sistema de exibição de cozinha?

Descrição do Hardware 

#futurekitchen

| LE1015W-J Monitor Touch Screen 
+ Alto-falantes embutidos
+ Interface touch USB 
+ Suporta integração de segundo monitor   
   e leitor de cartões (MSR)

15.6’’

| KB9000
+ Teclado Programável (bump bar)
+ Operação touch Capacitiva
+ Interface USB 

| KB1700
+ Teclado Programável (bump bar)
+ Operação com discos de aço inox
+ Interface USB 

| LS8900
+ Processador Six-Core de 64 Bits
+ Sistema operacional Android 7.1
+ Interface de Vídeo HDMI 



Descrição do Software

#futurekitchen

Cansado das impressoras que não funcionam, do reabastecimento de papel e das 
complicações que as acompanha? KitchenGo Ticket oferece um custo total de 
propriedade mais atraente do que uma impressora. Bump, selecione, recupere e filtre 
pedidos em um display de fácil leitura.

KitchenGo Premium oferece roteamento, controle e visibilidade de última geração 
com seus três componentes principais. O roteador fornece funções avançadas de 
roteamento de pedidos, tais como gerenciamento de relacionamento entre estações, 
filtragem de pedidos e configurações de categorias de alimentos ou itens individuais. 
O KDS Premium utiliza a transmissão automática de dados para eliminar pedidos 
perdidos ou ilegíveis, reduzindo o desperdício geral. Com uma interface de backoffice, 
Premium cria uma variedade de métricas e relatórios para proporcionar uma visão de 
suas operações comerciais, incluindo contagem total de pedidos, número médio de 
pedidos por faixa horária e tempos de operação por estação ou por faixa horária.

Tão poderoso quanto Premium, a Logic Controls criou alee. O primeiro software 
KDS independente e nativo desenvolvido exclusivamente sobre a plataforma iOS da 
Apple. As vantagens do iOS incluem funcionalidade robusta, segurança de alto nível 
e uma interface intuitiva que já será familiar a muitos funcionários. 
Utiliza iPads, AppleTV e relógios Apple para obter uma solução superior de 
gerenciamento de cozinha.


