
ConnectedCooking.
Pohodlí. Bezpečnost.  
Inspirace.
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ConnectedCooking.
Propojení sítě s vaší kuchyní.

ConnectedCooking je nejmodernější síťové 
řešení pro profesionální kuchyni. Bez ohledu 
na to, zda vlastníte jedno nebo více zařízení 
RATIONAL– ConnectedCooking vám nabízí 
zcela nové komfortní možnosti použití. Jediné, 
co pro to musíte udělat, je připojit své zařízení 
RATIONAL k síti.

ConnectedCooking vás určitě nadchne: 
Jednoduše odpadnou činnosti, které vás 
obtěžují a zdržují, podporu obdržíte vždy ve 
chvíli, kdy ji potřebujete a získáte potřebnou 
bezpečnost, kterou ve svém provozu očekáváte.

„Díky funkci ConnectedCooking 
mám neustále přehled o tom, co 
se právě v mé kuchyni děje a mohu 
dokonce zasáhnout i v případě,  
kdy zrovna nejsem na místě. 
Vynikající je také jednoduché 
rozdělení varných programů na 
všechna zařízení v mé kuchyni.“
Alex Gower, CFO, Cobb & Co.,  
řetězec restaurací, Tauranga, Nový Zéland



Rozsáhlá knihovna receptů 
Projděte si tisíce mezinárodních receptů a ty, které se vám líbí, si jednoduše 
stáhněte do svých zařízení. Všechny recepty obsahují údaje o množství, 
podrobné popisy a nastavení na zařízení. Jednodušeji to již nejde.

Tipy a triky od našich profesionálů 
Navíc zde najdete mnoho tipů a triků našich zkušenýchkuchařských mistrů. 
Dosáhnete tak nejlepších výsledků vaření ještě snáze a rychleji.

Videa s ukázkami způsobu použití 
Vedle velkého množství videí s příklady přípravy různých pokrmů zde 
najdete také mnoho videonávodů k obsluze. Můžete tak rychle zjistit,  
jak se programuje, čistí nebo také jak se ukládají nákupní košíky.

Propojení do sítě 
Pokud chcete, můžete se spojit s kolegy z celého světa, hovořit s nimi a vše 
si usnadnit. Máte přístup do jedné z největších sítí mezinárodních kuchařů a 
kuchařských mistrů. Jednoduše se připojte kliknutím myši.

Chcete své hosty překvapit větší 
rozmanitostí, chutnými pokrmy 
a neobyčejnými kompozicemi? 
Načerpejte nové nápady od svých 
kolegů a našich kuchařských mistrů 
RATIONAL. Jedním kliknutím myši  
se vám otevře nový svět inspirace.

Vždy správné nápady.
Dokonale inspirativní.

Kdykoliv rozšiřitelné.
Připraveno pro budoucnost.

Abyste mohli svá zařízení připojit ke ConnectedCooking, 
musí být integrována do sítě. K tomuto účelu je u všech 
zařízení SelfCookingCenter® od roku výroby 03/2017 
sériově k dispozici odpovídající připojení k ethernetu. 
Zařízení tak lze rychle připojit k síti buď pomocí kabelu 
LAN nebo modulu VLAN.

Přihlášení zařízení ke ConnectedCooking probíhá velmi 
snadno pomocí vašeho chytrého telefonu nebo počítače. 
Spojení se vytvoří automaticky a hned se může začít.

Zařízení vyrobená před 03/2017 lze snadným 
dovybavením ethernetovým rozhraním rovněž 
integrovat do ConnectedCooking. V podstatě lze do 
světa ConnectedCooking začlenit všechna zařízení 
SelfCookingCenter® a CombiMaster® Plus (od data 
výroby 10/2011).

Jedním z největších úkolů 
moderní organizace kuchyně 
je bezpečnost. Stupňující se 
požadavky orgánů státního 
dohledu a přísné hygienické 
předpisy výrazně zvyšují nároky na 
administrativu. Navíc je nutné co 
nejvíce eliminovat chybnou obsluhu. 
Funkce ConnectedCooking vám 
přitom pomůže a vše maximálně 
zjednoduší.

Automatická dokumentace HACCP 
Zaznamenejte a zdokumentujte plně automaticky všechna důležitá data 
HACCP. Jsou zaznamenávána, přehledně zobrazována a ukládána veškerá 
důležitá data všech připojených zařízení. Podle vašeho přání můžete 
samozřejmě provést jedním kliknutím myši export všech dat v podobě 
tabulky nebo ve formátu PDF a samostatně je uložit nebo vytisknout.

Vyrozumění servisního partnera 
Pokud by snad s vaším zařízením nebylo něco v pořádku, obdržíte obratem 
zprávu buď vy nebo podle přání i váš servisní partner. Na základě zjištěných 
servisních dat je tak možné okamžitě přijmout správná rozhodnutí pro 
rychlé odstranění chyb.

Správa uživatelských profilů 
Aby mohl uživatel v ConnectedCooking provádět pouze ty činnosti,  
ke kterým je oprávněn, můžete spravovat libovolné uživatelské profily.  
Každý uživatel tak vidí pouze své funkce a tím je zajištěno snížení chyb 
uživatele na minimum. 

Záloha nastavení zařízení 
Automatické zálohování dat a nastavení trvale zajišťují bezpečnost datové 
základny.

Nejmodernější šifrovací technologie Aby se zabránilo zneužití dat při jejich 
přenosu, probíhá výměna informací samozřejmě pomocí nejmodernější 
šifrovací technologie. Pro trvalé zajištění bezpečnosti vašich dat tak může 
data zpracovávat a zobrazovat pouze správný příjemce.

Vždy na bezpečné straně.
Zcela automatické.

Bez ohledu na to, zda používáte 
zařízení SelfCookingCenter® nebo 
CombiMaster® Plus – s funkcí 
ConnectedCooking máte stále  
o všem přehled.

Vše stále pod kontrolou.
Naprosto pohodlné.

Zprávy push 
Dostáváte zprávy o všem, co se právě ve vašem zařízení a kolem něj děje.  
Ať se jedná o hlášení o vkládání, o dokončení přípravy nebo o servisní hlášení 

– v reálném čase vám budou jednoduše zasílány veškeré informace, kam si 
budete přát.

Vzdálený přístup 
Všechna připojená zařízení SelfCookingCenter® můžete pomocí funkce 
vzdáleného přístupu snadno ovládat ze svého chytrého telefonu nebo z 
počítače. Vidíte přesně, co je na zařízení nastaveno, a můžete tato nastavení 
také měnit. Na základě zbývající doby přípravy a aktuálního klimatu najdete  
v přehledu rychle zařízení, ve kterém můžete přidat vhodný pokrm k přípravě, 
nebo vidíte, které zařízení bude v nejbližším okamžiku volné.

Přenos a správa varných programů 
Rozdělování varných programů je nyní hračkou. Zvolíte si, které varné 
programy chcete odeslat do kterých zařízení. Hotovo.

Aktualizace softwaru 
Udržujte svá zařízení vždy rychle a bezpečně v nejmodernějším stavu 
techniky: Aktualizace vám budou poskytovány vždy bezplatně a automaticky. 
Jednoduše jen spusťte aktualizaci a hotovo. 

Pokud si koupíte další zařízení RATIONAL, můžete na nové zařízení velmi 
rychle přenést vaše individuální nastavení. Tak je vždy zajištěno, že máte 
provedena na všech svých zařízeních nastavení podle vašich požadavků. 
Funkce ConnectedCooking za vás dokonce automaticky provede přestavení 
z letního na zimní čas.
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SelfCookingCenter® ● ● ● ● ● ●

CombiMaster® Plus ● – – – – –

● kompatibilní 
– nekompatibilní


