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Wine Idea Software – A modern software at your service 

 

 

 

O SOFTWARE PARA GERENCIAR SUAS VENDAS E FIDELIZAR SEU CLIENTE 
(disponível em Português!)  

 

A Wineemotion desenvolveu o software WineIdea, que é moderno, funcional 
e estético graficamente, para monitorização dos seus sistemas. 

O software é disponibilizado em três versões, para atender melhor a todas as 
necessidades. 
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Características principais do software WineIdea: 

      

✓ Criação de vários tipos de cartões para qualquer necessidade:  

 

Cartão Wine – cartão pré-pago anônimo 

Cartão Fidelity – cartão pré-pago associado ao seu cliente (registrado no sistema) 

Cartão Vip – cartão pós-pago associado ao seu cliente (registrado no sistema) 

Cartão Service – para o dono da loja, permite servir livremente seus clientes  

Cartão Technical – para o funcionário trocar garrafas e executar a manutenção  

  

✓ Controle dos dados coletados: Todos as informações são armazenadas no banco de dados, 

permitindo a análise, em qualquer momento, das suas estatísticas: vendas, vinhos em 

destaque, melhores clientes, acessos dos funcionários, etc.. 

 

✓ Controle total do seu sistema e dos seus vinhos: Aviso garrafa vazia – Programação 

sistema On/Off – Troca de temperatura – Sistema em manutenção – Programação modalidade 

Happy Hour... 

 

✓ Segurança nos cartões: Ativação/Desativação de qualquer cartão gerado (exceto o cartão 

anônimo). 

 

✓ Controle de acesso de usuário: Criação de acesso personalizado para os funcionários. 

 

✓ Happy Hour: Colocação do wine dispenser Wineemotion na modalidade “Happy Hour 

 

✓ Gerenciamento do estoque: administração e controle do estoque de vinhos destinados ao 

sistema Wineemotion.  

 

✓ Gerenciamento da iluminação das garrafas: Troca a cor* e a intensidade da iluminação 

dos rótulos hospedados no sistema Wineemotion.   

 

✓ Mapeamento da instalação: Reprodução do mapa do estabelecimento para gerenciar o 

sistema Wineemotion.   

 

 

 

*a troca de cor é possível se o wine dispenser Wineemotion possuir o assessório LED RGB.  
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WINE READY 

Projetado para instalações pequenas e médias. Este profissional software cliente-servidor (uma única 
loja pode ser ativada) permite somente a conexão de 2 posições (uma das quais funciona como 
servidor) para gerenciar um número ilimitado de distribuidores (quantidade dependente da potência 
do PC disponível) e para gerenciar os cartões e operações associadas com degustação de vinho. 
Pré-requisito: Windows 8, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 
Server 2012. (*) 
"WineIDEA" Pos Ready também tem um banco de dados MYSQL que contém todas as informações 
sobre a gestão dos vinhos. 
Há também uma útil função de backup do sistema integrado e uma facilidade de download de 
atualização. 
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WINEIDEA REVOLUTION 

Projetado para instalações médias a grandes. Este software profissional cliente-servidor (uma única 
loja pode ser ativada) permite a conexão de um número ilimitado de posições e um servidor 
dedicado, incluído no fornecimento ou instalado diretamente na plataforma do servidor do cliente, 
para gerenciar um número ilimitado de distribuidores (quantidade dependente da potência do 
servidor disponível) e para gerenciar os cartões e operações associadas com a degustação de vinho. 
É necessário um servidor e um ou mais computadores para executar o Windows 8, Windows 8.1, 
Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 e Windows Server 2012. (*) 
"WineIDEA Revolution" também tem um banco de dados MYSQL que contém todas as informações 
sobre a gestão dos vinhos. 
Há também uma útil função de backup do sistema integrado e uma facilidade de download de 
atualização. 
 

 
 

WINEIDEA REVOLUTION MULTI 

 
 

Software profissional para uso intensivo e para grandes instalações. Este software profissional 
cliente-servidor permite a ativação de várias lojas e a conexão de um número ilimitado de posições 
e um servidor dedicado, incluído no fornecimento ou instalado diretamente na plataforma do servidor 
do cliente, para gerenciar um número ilimitado de distribuidores (quantidade dependente da 
potência do servidor disponível) e para gerir os cartões e operações associadas com a degustação 
de vinho. 
É necessário um servidor e um ou mais computadores para executar o Windows 8, Windows 8.1, 
Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 e Windows Server 2012. (*) 
"WineIDEA Revolution" também tem um banco de dados MYSQL que contém todas as informações 
sobre a gestão dos vinhos.  
Há também uma útil função de backup do sistema integrado e uma facilidade de download de 
atualização. 
 
NOTA (*)  O suporte para os sistemas operacionais Windows XP e Windows Server 2003 foi removido. 


