
Vhodné pro: 
Hotely
Restaurace
Diskotéky
Kluby
Bary
Casina a noční kluby

Sortiment možného výdeje:
Výčepy na pivo
Výdejní stojany na destiláty a víno
Výdejní stojany na nealkoholické nápoje
Kombinované výčepní stojany
Mixážní stroje na míchané nápoje a koktejly
Káva a teplé nápoje
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umožňují vzájemně propojit všechna místa v restauraci, diskotéce, klubu či baru, 
kde se prodávají nápoje. Po provedení jednoduchých technických úprav stávají-
cích výčepních zařízení a instalaci řídicí elektroniky Vám zajistí on-line spojení např. 
s pokladnou a skladem. Každá objednávka a každý vydaný nápoj se tak ihned proje-
ví v peněžních tocích i stavu zásob. Díky tomu se nejen urychluje obsluha zákazníků, 
ale současně se zvyšuje kontrola vydávaných nápojů a účtované ceny. Speciální 
výčepní technologie zároveň zajišťuje velmi přesné dávkování všech podávaných 
nápojů. Hodí se nejen pro kontrolu oběhu financí a zamezení krácení tržeb personá-
lem, ale slouží především ke zjednodušení práce obsluhujícího personálu a usnadnění 
a zrychlení kontroly skladů a předávání směn. Mimo jiného tak denně ušetří provozo-
vateli několikahodinovou mzdu každého pracovníka předávajícího směnu. Systém pro-
pojený s evidencí v PC dokáže kdykoliv kontrolovat aktuální obrat, ekonomiku provozu, 
stav zásob, tržby číšníků a středisek atd.

V rámci hotelových systémů je možné na „návštěvnické karty“, které obdrží klient při 
registraci ubytování, používat hotelové služby (sauna, bazén, restaurace, bar apod.). 
Hotelové karty umožňují nebo blokují vstup do různých prostor, pokojů, hotelových ga-
ráží, zázemí apod. Tímto je nejen přesně evidován pohyb osob po hotelu, ale usnadní 
se účtování a zamezí úniku financí.

CESK výčepní systém umožňuje evidenci jednotlivých číšníků s přihlášením pomocí 
čipových karet nebo kódových klíčů. Po přihlášení umožní výčepní systém odběr nápo-
jů z výdejních stojanů a přidělí odběr k jednotlivým stolům nebo místům. Tyto lze blo-
kovat na klávesnici terminálu, pokladny nebo dotykového panelu. Po ukončení odběru 
nápojů (nebo jídel či ostatního zboží) se číšník odhlásí, a tím se výdejní stojan uzamkne.

Systém je možné nastavit v různých reži-
mech podle individuálních potřeb a poža-
davků zákazníka. Jednotlivá nastavení 
lze mezi sebou kombinovat, a dosáhnout 
tak maximálního zjednodušení obsluhy. 
Rozlišujeme 3 základní režimy práce kon-
trolního systému: 

Kreditní režim
určený zejména pro velké provozy a řeší 
situace, při nichž několik číšníků markuje 
nápoje na různých místech v restauraci 
a barmani je připravují na základě vytiš-
těných objednávek - bez namarkování 
nápoje jej systém nevydá.

Debetní režim
vhodný pro menší provozy, ve kterých bar-
mani nápoje nejen připravují, ale zároveň 
vydávají hostům a přijímají platby - režim 
umožňuje zadávat na výčepním zařízení 
i číslo stolu, pro který jsou nápoje určeny.

Kombinovaný režim
kombinuje předešlé varianty a je vhodný 
pro větší provozy se samostatným barem - 
umožňuje nezávislou péči o hosty na baru 
(např. čeká-li host na svůj stůl) a zároveň 
vydávání nápojů pro stoly obsluhované 
číšníky, systém může mít nastaven vlast-
ní režim (kredit nebo debet) pro jednotlivé 
číšníky a barmany včetně odlišení jejich 
přístupových práv do systému.

ELEKTRONICKÉ VÝČEPNÍ A EVIDENČNÍ SYSTÉMY
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Evidenční výčepy na pivo Výdejní systémy na destiláty a víno

• umožňují přesnou evidenci vydaného 
množství, pivo je evidováno a měřeno 
průtokem

• dají se zabudovat i jako doplněk ke 
stávajícímu příslušenství – k chlazení 
a pivním rozvodům, a lze tak ušetřit 
značné finanční prostředky

• mohou být součástí sestavy nebo pra-
covat zcela samostatně s vlastním evi-
denčním systémem

• evidenční výčepy na pivo bývají zpra-
vidla kombinovány s ostatními výdej-
ními stojany, např. na nealkoholické 
nápoje

Stolní provedení
• každá láhev s nápojem je uzavřena 

kódovým uzávěrem, ten má přiděleno 
elektronické identifikační číslo s dru-
hem nápoje a cenou, systém umožňuje 
předvolbu dvou objemových dávek 

• výdej probíhá vložením láhve s nápo-
jem do výdejního stojanu a navolením 
požadovaného množství na ovládacím 
panelu, odběr destilátu je umožněn 
až po přihlášení číšníka čipem nebo 
kódovou kartou, odběry jednotlivých 
číšníků jsou zapisovány do vnitřní 
paměti nebo jsou informace předávány 
ke zpracování do centrálního PC 

• oboustranná komunikace je uskuteč-
něna propojením pomocí sériového 
portu RS 232 nebo RS 485, kapacita pa-
měti je 999 druhů nápojů

• výdejní systém může být součástí se-
stavy nebo pracovat zcela samostatně, 
s vlastním evidenčním systémem

Nástěnné provedení
• láhve vložené do výdejního stojanu 

mají přiděleny identifikační údaje a 
jsou ovládány po přihlášení číšníka; 
ten dotekem a tlakem určuje dávku pro 
výdej, který je automaticky evidován

• odběry jednotlivých číšníků jsou za-
pisovány do vnitřní paměti nebo jsou 
informace předávány ke zpracování 
do centrálního PC 

• oboustranná komunikace je uskuteč-
něna propojením pomocí sériového 
portu RS 232 nebo RS 485

• systém je vhodný především pro ex-
ponovaná místa - noční kluby, bary 
či diskotéky 

• výdejní systém může být součástí se-
stavy nebo pracovat zcela samostatně, 
s vlastním evidenčním systémem
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• vyrábí, dávkují a evidují zpravidla 4–8 
druhů nealkoholických nápojů systému 
Postmix, Juice a Energy Drink 

• výčepní stojan umožňuje nastavení 
až 8 různých dávek

• mohou být kombinovány automatic-
kým přimícháváním destilátů nebo 
vína do nápoje

• mohou pracovat v uceleném systému 
zpracování dat nebo zcela samostatně

• výčepní stojany s libovolnou kombinací 
všech dostupných komponent

• lze sdružit např. výdej piva, vína, post-
mix v kombinaci s destiláty a vínem, 
koktejlovou hlavicí - to vše ve společ-
ném výdejním panelu v parametrech 
a sortimentu dle přání zákazníka

ELEKTRONICKÉ VÝČEPNÍ A EVIDENČNÍ SYSTÉMY CESK a.s.

Výdejní stojany 
na nealkoholické nápoje Kombinované stojany
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• také kávovary lze vybavit systémem 
evidujícím počet vydaných káv pro lep-
ší kontrolu výkonu – evidence v rámci 
přístroje nebo prostřednictvím exportu 
údajů do centrálního systému 

• evidenční systém je možné připojit 
ke všem kávovarům vybaveným vnitř-
ní elektronikou a stejně jako u ostatních 
elektronických systémů může být i ten-
to součástí sestavy nebo pracovat zcela 
samostatně

• mixážní sloupy na koktejly a míchané 
nápoje jsou volně programovatelná 
zařízení umožňující použití ověřených 
nebo vlastních receptur různých mí-
chaných nápojů a koktejlů

• ve variantách samostatně stojící nebo 
integrované do kombinovaných výdej-
ních stojanů

• umožňují výrobu až 200 druhů mícha-
ných nápojů a příprava kvalitního kok-
tejlu s evidencí všech použitých surovin 
netrvá déle než pár vteřin, pouze v se-
znamu vyberete druh koktejlu a pak již 
jen vložíte sklenici - ušetříte čas i nákla-
dy spojené s profesionálním barmanem

• vestavěné receptury lze doplňovat 
nebo měnit dle přání zákazníka

• mohou pracovat v uceleném systému 
zpracování dat nebo zcela samostatně, 
s vlastním evidenčním systémem
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Kávovary s evidencí
Výrobníky míchaných
nápojů a koktejlů
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Unikátní systém samoobslužných výčepů na pivo se v poslední době stal velmi oblíbe-
ným u hostů i provozovatelů. Nabízíme jej v různých variantách provedení a skladové-
ho hospodářství. 

Skladové hospodářství samoobslužných výčepů lze řešit pivním tankem nebo klasic-
kými sudy KEG. Instalace je možná již od jednoho stolu a maximální počet stolů není 
omezen. Host nemusí čekat na číšníka - obslouží se sám a kdy chce, může si regulovat 
průtok a pěnivost, opláchnout si sklenici nebo natočit jen tolik piva, na kolik se cítí. 
Veškerý průtok je evidován a zákazník vidí vždy přesně, kolik vypil. 
Pro zákazníky jsou tyto vlastnosti systému velmi atraktivní, pro provozovatele zase 
nebývale výhodné - u těchto samoobslužných výčepů jsou vždy ceny piva vyšší než 
v běžné restauraci, a přesto bývají stále plně obsazeny. Navíc z hlediska evidence má 
provozovatel dokonalý přehled o ekonomice provozu a skladech. Není také nutné za-
městnávat tolik obsluhujícího personálu.

Samoobslužné výčepy na pivo
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• základní model samoobslužných výče-
pů, vhodnější pro provoz s KEG sudy

• zobrazení a měření výtoče piva s evi-
dencí na společný účet výčepního stolu

• každý výčepní stůl je vybaven LCD ter-
minálem s informacemi o aktuální vý-
toči a možným info  textem (např. jméno 
restaurace, značka piva apod.) 

• systém je řízen provozním terminá-
lem, který zajišťuje přesnou evidenci 
a provoz výčepních stolů, neumožňuje 
ale elektronickou blokaci stolů

• celý systém je chráněn uživatelským 
a administrátorským rozhraním

• součástí varianty EASY je i sanitační 
mód pro udržení perfektně čistého piv-
ního vedení

• debetní režim - host může volně čepo-
vat pivo a následně zaplatí svoji výtoč

• střední řada samoobslužných výčepů 
na pivo, vhodné zejména pro provozo-
vání s KEG sudy

• varianta se zobrazením a měřením vý-
toče piva s evidencí, stoly jsou osazeny 
a plně ovládány LCD terminály

• na ovládací obrazovce každého stojanu 
jsou zobrazeny údaje o výtoči a umož-
ňuje např. přivolání číšníka

• celý systém je řízen provozním termi-
nálem, který zajišťuje přesnou evidenci 
a provoz výčepních stolů - v případě, 
že dochází pivo v KEG, zobrazí infor-
mační hlášení

• systém umožňuje elektronickou blokaci 
stolu

• kreditní režim provozu - obsluha zadá 
kredit určený k výtoči, ze kterého host 
postupně čerpá a ve chvíli, kdy dojde 
k jeho vyčerpání, stůl se zablokuje 

• debetní režim provozu - host po přihlá-
šení k účtu může volně čepovat pivo 
a následně zaplatí svoji výtoč

• celý systém je chráněn uživatelským 
a administrátorským rozhraním

• nejvyšší řada samoobslužných výčepů 
na pivo, vhodné zejména pro provozo-
vání s tankovým hospodářstvím

• varianta se zobrazením a měřením vý-
toče piva s evidencí, s rozdělením na 
zákaznické účty i u jednotlivých stolů

• stoly jsou osazeny a ovládány doteko-
vými plně grafickými LCD obrazovkami 
a každý host se před samotným čepo-
váním přihlásí na svůj účet, který mu 
systém vede (bez toho přihlášení není 
možné pivo vytočit) - na ovládací obra-
zovce se zobrazují údaje o výtoči jednot-
livých účtů i   interaktivní funkce jako 
je např. přivolání číšníka a další

• celý systém je navíc vybaven výčepní 
soutěží stolů s možností výherních bo-
nusů pro vítěze apod. 

• kreditní režim provozu - obsluha zadá 
kredit určený k výtoči, ze kterého host 
postupně čerpá a ve chvíli, kdy dojde 
k jeho vyčerpání, stůl se zablokuje 

• debetní režim provozu s rozdělením 
účtů - host po přihlášení ke svému 
či společnému účtu může volně čepo-
vat pivo, po delší době nečinnosti dojde 
k jeho automatickému odhlášení nebo 
si může další host účet přepnout - v pří-
padě placení je možné zaplatit buď sa-
mostatný účet hosta bez omezení ostat-
ních účtů, nebo celý účet

Celý systém je chráněn uživatelským a administrátorským rozhraním. Obsahuje mnoho 
dalších funkcí a uživatelských nastavení, jako je např. podrobná evidence, nastavování 
parametrů, změna PIN a mnoho dalšího. Součástí varianty FULL je i sanitační mód pro 
udržení perfektně čistého pivního vedení.
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Samoobslužné výčepy
řady EASY

Samoobslužné výčepy
řady MEDIUM

Samoobslužné výčepy
řady FULL
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