RATIONAL ServicePlus.
Zaškolení. Další vzdělávání.
Optimalizace.

ServicePlus.

Všechny otázky zodpovězeny dříve,
než se objeví.
Nový varný systém, noví zaměstnanci a nové nápady.
Vždy existuje důvod vyzkoušet servisní služby společnosti
RATIONAL, které ke každému zařízení iCombi a iVario patří.
Za většinu z nich zaplatíte pouze úsměvem. Koneckonců své
zařízení byste měli využívat optimálně, užívat si své investice
po dlouhou dobu a pořád nacházet nové podněty.
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Podpora, pomoc, servis
Uvolněte se a užijte si každý
den v kuchyni.
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Pěkně popořádku.

Instalace a zaškolení obsluhy.
Dodání, montáž, instalace – v tomto případě je nejlepší
investovat do odborné podpory servisních partnerů společnosti
RATIONAL. Neboť ti jsou pravidelně zaškolováni a vyznají se
v nejnovějších technologiích. Poté následuje úvodní zaškolení
obsluhy. Varné systémy RATIONAL jsou sice intuitivní, i přesto
mnohdy pomůže pár tipů a triků. A ty vám ukáže šéfkuchař
společnosti RATIONAL. Vám a vašemu týmu. Přímo u vás.
Bezplatně.

4

Individuální podpora
To vám usnadní dosažení
úspěchu již od prvního dne.
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ChefLine.

Vaše osobní telefonické spojení se
společností RATIONAL.
Dostupné 365 dní v roce: ChefLine společnosti RATIONAL.
Otázky ohledně přípravy, nastavení a postupů přípravy,
plánování banketu – kuchaři společnosti RATIONAL vám
telefonicky pomohou se vším, co se varných systémů týká.
Rychle, snadno a zdarma.

Stačí zavolat
A my proměníme vaše
výzvy v řešení.

Linka ChefLine je dostupná na čísle:
+420 773 742 192
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Vždy aktuální:

Bezplatné aktualizace.
Vy se neustále vyvíjíte. Varné systémy společnosti RATIONAL
se neustále vyvíjejí. Proto jsou k dispozici pravidelné aktualizace
softwaru. Pro vás jsou samozřejmě k dispozici pravidelně,
bezplatně a automaticky. I v případě, že vaše zařízení nejsou
propojena v síti. Aktualizaci softwaru jednoduše přenesete
pomocí flash disku USB z rational-online.com do svého varného
systému. A u všech, kteří jsou připojeni k síti, je to ještě snazší:
pomocí systému ConnectedCooking.
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Výhody pro vás
Díky vývoji, přinášíme ještě lepší
výsledky vaření. Automaticky.
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ConnectedCooking.

Vše pod kontrolou.
Mít stále přehled o tom, co zařízení iCombi nebo iVario
dělají? Přenášet jedním kliknutím varné procesy? Načíst
data HACCP? Získávat podněty z databáze receptů? Síťové
řešení ConnectedCooking to vše umožňuje. Při spuštění
vašeho varného systému se zobrazí nabídka k registraci a k
bezplatnému přihlášení vašich varných systémů do sítě. Pokud
byste nevěděli, jak na to, rád vám pomůže váš servisní partner
společnosti RATIONAL.
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Snadná digitalizace
Zaregistrujte se, přihlaste se
a začněte. Přehled budete mít
odkudkoli.
Více informací získáte na:
rational-online.com/cz/ConnectedCooking
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Provozní podpora.
Přizpůsobena vašim potřebám.
Analyzujte, optimalizujte, procvičujte
– přemýšlejte stejně jako odborníci ze
společnosti RATIONAL a optimalizujte
nabídku pokrmů a jejich přípravu. Analýzy,
konzultace a školení, které se uskuteční
přímo u vás a jsou přizpůsobeny vašim
potřebám. Pro větší efektivitu a spokojené
hosty.

Další vzdělávání.

Academy RATIONAL.
Profesionální, zaměřená na praxi a v malých skupinách – to je
seminář od společnosti RATIONAL. Zažijte, co vše dokážete s
vaším varným systémem RATIONAL. Jak získat nové nápady.
Jak motivovat své zaměstnance. Jak zlepšit pracovní postupy.
A to nejlepší: základní semináře na zařízení iCombi a iVario jsou
zdarma.
Kromě toho se můžete dále vzdělávat i ve speciálních
seminářích jako třeba seminářích zaměřených na banket,
společné stravování a nebo zdravou výživu.
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S jasně vytyčeným cílem
Ohromit své hosty.
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2

roky
záruka

Péče a údržba.

Pro všechny, kdo už dnes
myslí na zítřek.
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Varný systém RATIONAL je robustní, hodně toho vydrží a
má dlouhou životnost. Zvláště, pokud se o něj dobře pečuje.
Jste dobře vybaveni, ale pro každý případ: více než 1 200
certifikovaných servisních partnerů společnosti RATIONAL pro
vás působí po celém světě. Ať už v rámci servisního balíčku s
jasně definovanými servisními službami za pevně stanovenou
cenu, v rámci dvouleté záruky nebo jednoduše podle potřeby.
A s vaším svolením a platformou ConnectedCooking už
dokonce i na dálku.

Na to se můžete spolehnout
Vysoká kvalita servisních služeb a
zařízení pro práci bez prostojů.
rational-online.com/cz/ServicePlus
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Tel. +420 226 521 500
info.cz@rational-online.com
rational-online.com
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