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A főbejáratnál 4 - HostWare FIT Belépőjegy értékesítés programcsomaggal 

felszerelt - számítógép alapú pénztárgép segítségével zajlik a belépőjegyek 

kiadása. A vonalkóddal ellátott jegyekkel a Seawing Kft. által szállított 

beléptető kapukon lehet belépni.

Az Élménybirtok területén belüli összes vendéglátóhelyen HostWare VEN 

Vendéglátás rendszer működik számítógép alapú éttermi pénztárgépeken: a 

Csárdában, a Fogadóban, a Lovagteremben, pékségben, valamint az ajándék-

boltban is. Így a korhű környezet és kosztümök világa a modern technikával 

kiegészítve nyújtja a gyors kiszolgálás lehetőségét a rendelésfelvételtől a 

nyugtanyomtatásig. 

A konyhában található Samsung SRP-350/PS típusú hőpapíros nyomtató, mint 

konyhai távnyomtató a leadott rendelések megjelenítésére szolgál, hatékony 

kommunikációt biztosítva a pincérek és a konyha között.

A létesítményben így összesen 10 az adóhivatal által típusengedéllyel ellátott 

HostWare Cassa működik a részét képező Epson TM-T81F típusú 

hőnyomtatóval, mely a nyugtanyomtatást végzi.

A készletek kezelése pedig a HostWare ARU Áruforgalom programcsomag-

gal történik. Az éttermi sajátosságok támogatására kifejlesztett készletnyilván-

tartó rendszerrel naprakész állapotban kezelhetők a nyersanyag és ital 

készleteket. Automatikusan történik az éttermi rendszerben értékesített 

termékek receptúra szerinti készletcsökkentése.

2010-ben nyitott a Baranya megyei Bikalon Magyarország első tematikus élményparkja, az Élménybirtok. Mesterek, színészek, harcedzett lovasok és íjászok, gyakorlott 

madarászok közreműködésével egyedülálló módon idézi fel és kelti életre a középkori Magyarországot. A 7,5 hektáron elterülő birtokon egész napos szórakoztatásban lehet 

része a vendégeknek az 5 nagy egységre tagolódó parkban. A Középkori Falu, az Óváros, a Főtér, a Reneszánsz Palota és a Lovagi Küzdőtér mind-mind rejtenek megcsodál-

nivalót. A közel 35 építményben műhelyek, boltok, vendéglátó egységek és képzésre, foglalkozások megtartására alkalmas helységek mindegyike izgalmas kalandokat rejt.

A témapark és a vele együtt üzemeltetett négycsillagos Puchner Kastélyszálló ügyvitelét egységes, közös adatbázisra épülő integrált HostWare rendszer támogatja.
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