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ConnectedCooking.
Digitální správa kuchyně.
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Když digitalizace nabývá na významu.

Je lepší ji při práci využívat.

Propojení do sítě už dorazilo i do profesionálních kuchyní: 
jídelníčky, platby, nákupy – vše digitálně, vše perfektně sladěno. 
Tak jako u ConnectedCooking od společnosti RATIONAL. 
Jakmile do sítě připojíte iCombiPro, iCombiClassic nebo 
iVario, můžete díky zabezpečenému síťovému řešení na bázi 
cloudu hravě zvládat správu těchto zařízení, hygieny i receptů. 
Bez ohledu na to, jak daleko od vás vaše varné systémy ve 
skutečnosti jsou. 

 Digitální podpora
Převezme rutinní úkoly, poskytne 
pocit jistoty a je zdrojem 
inspirace.



Automatická dokumentace HACCP
Automatické shromažďování, 
dokumentování, zobrazování a ukládání dat 
HACCP. 

Správa uživatelských profilů
Určení toho, co kdo smí dělat, aby se 
předešlo chybám. 

Záloha nastavení zařízení
Automatické zálohování dat a nastavení.

Moderní šifrovací technologie
Data může zobrazovat a zpracovávat pouze 
určená osoba.

Správa kvality a hygieny.

Transparentnost, která budí důvěru.
Správa receptů. 

Připraveni na své nejlepší nápady.

Veřejná knihovna receptů
Mezinárodní recepty s údaji o množství, 
postupu práce a nastavení zařízení.

Vytváření receptů
Vytvořte si vlastní recepty a odešlete je do 
veřejné knihovny receptů.

Správa varných programů
Správa a používání vlastních varných 
programů. 

Tipy a triky
Srozumitelná videa s ukázkami použití 
a exkluzivní pomoc kuchařských mistrů 
RATIONAL.

Dashboard přehled na displeji
Všechny varné systémy přehledně: online 
stav i servis, využití zařízení, podrobnosti 
o čistění – všechno pro vytvoření kvalitní 
databáze pro další optimalizaci kuchyně.

Zprávy push
V reálném čase dostáváte zprávy o všem, co 
se právě děje ve vašich varných systémech.

Vzdálený přístup
Přehled o varných systémech, změna 
nastavení a nebo rozpoznání dostupných 
varných systémů.

Varné programy
Odesílání varných programů do zařízení 
a jejich správa.

Aktualizace softwaru
Bezplatně a automaticky.

MyDisplay
Individuální nastavení displeje pro 
jednodušší ovládání.

Všechno přehledně, všechno pod kontrolou 
a vždy aktuální informace o tom, co se s 
varnými systémy děje. Vždy máte možnost 
do procesu zasáhnout. Vždycky můžete 
reagovat. Stručně řečeno: zjednodušte si 
ovládání svého varného systému. Z centrální 
do satelitní kuchyně, od psacího stolu do 
pobočky. Minimální kontrola.

V gastronomii je hygiena důležité a citlivé 
téma. Standardy jsou vysoké a odpovědnost 
obrovská. Proto je skvělé, že máte možnost 
digitalizace dokumentů, které pak můžete 
snadno použít k doložení příslušnému 
orgánu.

Kreativita a kvalita jsou klíčové. Načerpejte 
inspiraci ve světě receptů RATIONAL, 
sestavte si a spravujte vlastní varné 
programy. Příprava pokrmů bude vždy 
přesně, jak si představujete.

Správa zařízení.

Zorganizujte svou kuchyni. Odkudkoli.

ConnectedCooking

Je k dispozici zpráva HACCP.
iVario Pro L

ConnectedCooking

Postup „Pečení“ byl ukončen.
Combi Pro 10-1/1

 Jedno je jisté
Důvěřuj, ale prověřuj. Abyste 
měli jistotu, že všechno funguje 
tak, jak má. Prokazatelně.

 Jednodušeji to nejde
Vytváření nápadů, jejich realizace 
a distribuce do varných systémů 
RATIONAL. Vařte vždy ve stejné 
kvalitě bez ohledu na místo 
a nebo personál.

 Na to se můžete spolehnout
Snadné ovládání, snadný servis 
zařízení a snadná dostupnost 
zařízení. Bez námahy.

Zaregistrujte se.

Vítejte v týmu.

Zaregistrujete svůj varný systém pomocí aktivačního 
nebo QR kódu a je to. Pomocí počítače, tabletu a 
nebo chytrého telefonu. Jde to snadno. A rychle.
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iCombi Pro ● ● ● ● ● ● ● ●

Zařízení iCombi Classic ● ● 1 ● 1 ● 1 ● 1 ● 1 ○ ○

iVario ● ● ● ● ● ● ○ ○

SelfCookingCenter® ● ● ● ● ● ● ● 2 –

CombiMaster® Plus ● – – – – – ○ 2 –

VarioCookingCenter® ● ● ● ● ● – ○ 2/ ● 3 –

● kompatibilní ○ volitelně – nekompatibilní 
1 Pravděpodobně od 3. čtvrtletí 2020.
2 od data výroby 10/2011
3 od data výroby 07/2017


