


QUI SOM?

“TAHC4 som la millor elecció per a la gestió 
global del negoci de la restauració.” 

Cristina Ferrer



“Tenim experiència de més de 20 anys en el 
sector de l'hostaleria i comerç. Atenem totes 
les necessitats tecnològiques i de servei que 

els nostres clients necessiten.”

VENDA

MANTENIMENT

SERVEI

ASSESORAMENT

DESENVOLUPAMENT

CONTROL



HISTÒRIA

Després d’una llarga trajectòria i amb 
molta experiència professional en el món 
de la gestió hostalera, l’any 2010 neix 
TAHC4 amb un projecte empresarial 
innovador.



COL·LABORADORS

Fem el camí junt amb les 

empreses col·laboradores

•Casio pos solutions 

•Posibérica 

•Hosteltáctil 

•Anker 

•Pos Control 

•Sofyman 

•OS sistemes 

•Ind. Francisco Botella



LES NOSTRES MARQUES



PRODUCTES



Amplia gama de TPV’s en entorn PC i 
amb un ventall de complements 
integrables, visor, segona pantalla, 
lector RFID etc.. Disposem de les 
millors marques i sempre oferim uns 
productes d’alta qualitat i prestacions.

TPV’s PC & Android

El complement ideal dels nostres 
TPV’s. La possibilitat de treballar amb 
comandaments Android utilitzant les 
tablets i smartphones mes adients per 
cada establiment, amb un software 
molt potent i intuïtiu.

Dispositius mòbils



El millor hardware es mereix el millor 
software i TAHC4 disposa dels 
programes mes adients per a cada tipus 
d’establiments, restauració i/o comerç, 
conceptes cada cop mes propers. 
D i s p ose m d e sof twa re p e r l es 
plataformes Android i Windows i inclòs 
enllaçables entre ells. 
Possibilitat d’instal.lar un complert ERP 
i complementar la gestió estandard 
afegint mòduls que ens permetran tenir 
la gestió més complerta, des de l’estoc 
més bàsic fins a traçabilitat, producció, 
etiquetatge...

Software i Erp

A c c é s a d a d e s , i n f o r m e s i 
estadístiques mitjançant cloud o 
accedint directament a les nostres 
dades via web, de manera que 
disposem de tota la informació en el 
nostre smartphone des de qualsevol 
lloc en qualsevol moment.

Cloud i Control Remot



Pantalles de control de comandes, 
simulen la impressora de cuina però 
donant un valor afegit, doncs permet 
al cuiner interactuar amb la sala i a 
sala tenir un millor control del que hi 
ha a cuina i alhora fer un millor 
seguiment de la comanda de la taula.

Pantalles de cuina

Com a complement al control i gestió del 
negoci, cal no oblidar la supervisió en temps 
real del seu establiment. Amb el sistema de 
supervisió amb càmeres d’alta resolució, 
podem veure en tot moment i desde 
qualsevol lloc mitjançant el nostre propi 
smartphone que està passant al nostre 
negoci. També podrem recuperar gravacions 
de dies anteriors i fer-ne una còpia.

Càmeres



Utilitzem els perifèrics necessaris 
apostant pels millors fabricants, 
oferint així la més alta fiabilitat en 
impressores, Balances, scanners, 
lectors RFID, calaixos automàtics etc...

Perifèrics

Connexió a calaix automàtic via directa 
o en diferit, mitjançant gestió de cua de 
tickets. Control total de l’efectiu, evitant 
errors desquadraments de caixa.

Calaix Automàtic



CASIO uses highly advanced 
technology to create highly original 

products.



Tecnologies 
digitals

Estalvi 
d’energia

Durabilitat

Mida 
compacta

Facilitat 
d’ús

CARACTERÍSTIQUES



V-R200
✓TPV Android compacte 

✓Pantalla de 10’’ tàctil 

✓Impressora tèrmica de 80mm 

✓Ideal per cafeteries i 
establiments on l’espai és 
limitat 

✓Software adaptable a tots els        
negocis



V-R700

✓TPV Android gamma alta 

✓Pantalla de 15,6’’ tàctil 

✓Software configurable per tot 
tipus de negoci 

✓Fàcil i intuïtiu 

✓Gestió ideal del negoci



CLIENTS



RESTAURANTS
FORNS DE PA / 

 PASTISSERIES
BOTIGUES

✓Sistema de gestió 
 hostelera  

• Àgil 

• Intuïtiu 

• Ràpid 

• Segur 

✓Software  
(per frontoffice i backoffice) 

• Específic 

• Potent 

✓Gestió remota

✓Sistema de cobrament 

• Àgil 

• Multiusuaris 

✓Gestió de clients 

✓Backoffice 

• Específic 

• Amb gestió remota 

✓Connexió 

• A balances i altres

✓Control de 

• Estocs 

• Etiquetatge 

• Talles 

• Colors 

✓Gestió de clients



OUT OF CHINA MIGUELITOS

RESTAURANTS

CAN KENJI

CREP NOVA KAUBERUBOCAGRANDE



ZAGUIRRE CAN MARTIEL FORNET

PAST. CUSACHS OCHIAISABAT

FORNS DE PA/PASTISSERIES



ALGUNS CLIENTS



ALGUNS CLIENTS



El valor de la proximitat.“

“



CONTACTE

Adreça 

Compte d'Urgell 124 
08011 - Barcelona

E-mail 

tahc4@tahc4.com

Telèfon 

934530193

Mòbil 

607 205 434


