سبک زندگی امروز و کمبود زمان  ،باعث شده است که مردم بیشتر به استفاده از غذای آماده و رستورانها روی بیاورند.
از طرف دیگر ترافیک و رفتن به رستوران و انتخاب غذا  ،خود زمانبر است و همین نیاز به اپلیکشنهای رستوران را بیش
از پیش نشان میدهد .بسیاری ترجیح می دهند در خانه و با تلفن همراه خود غذای مورد نظرشان را انتخاب کنند و
سفارش دهند و عده ای دیگر هم تمایل دارند برای رفتن به رستوران از قبل میز و غذای خود را رزرو کرده تا در وقت خود
صرفه جویی کنند  ،بنابراین ساخت و طراحی اپلیکیشن رستورانی برای یک رستوران قطعا میتواند درآمد و حتی
محبوبیت آن رستوران را افزایش دهد.

برخی از مزایای ساخت اپلیکیشن رستوران :
•

اگر صاحب یک رستوران باشید  ،اپلیکیشن رستوران برای مشتریان شما یک تجــربه سریع و آسان مهیا میکند و
سهولت دریافت خدمات میزان فروش را افزایش خواهد داد.

•

اپلیکیشن رستوران میتواند کمک کند تا رستوران عالوه بر حفظ مشتریان فعلی خود ،مخاطبان و مشتریان جدید
یافته یا دیسکاوری کند.

•

مخاطبان یک رستوران با داشتن یک اپلیکیشن  ،گستردهتر خواهند شد ،چراکه تعداد زیادی از افراد از طریق تلفن
هوشمند رستورانها را جستجو و رزور کرده و ترجیح میدهند چنین اپلیکیشنی را روی گوشــی خود نصب کنند.

•

از طریق یک اپلیکیشن میتوان یکسری پیشنهادات ویژه مانند انواع تخفیفـــات و برنامههای خاص را به گوش
مخاطبان رساند و آنها را یادآوری کرد.

•

یکی از ویژگیهای ثانویه که توسعه دهندههای ساخت اپلیکیشن رستوران به آن افزودهاند ،گزینهی تحویل در کنار
سایر ویژگیهاست.

برخی از مشکالت سفارش غذا به روش سنتی :
•

اگر بخواهید به طور سنتی غذا سفارش دهید مجبور هستید زمان زیادی را به رفتن به رستوران ،ماندن در صف
سفارش غذا و منتظر بودن برای دریافت غذا اختصاص دهید .این زمان بسته به اینکه رستوران و غذای مورد نظر
شما کجا و چیست متفاوت خواهد بود.

•

ممکن است غذای مورد نظر شما در رستورانی سرو شود که مسیرش از شما دور بوده یا به راحتی وسیله نقلیه
برایتان مهیا نباشد .شاید هم خودتان را به آنجا برسانید ،اما نتوانید جای پارک مناسب و امنی پیدا کنید .مخصوصا
اگر در شهرای بزرگ و شلوغ زندگی کنید.

•

در روش سنتی ممکن است شما برای رفتن به یک رستوران وقت بگذارید ،اما غذای مورد نظر شما موجود نبوده یا
قیمت آن تغییر کرده باشد .در واقع در این روش شما دسترسی آسان و مستقیم به لیست غذاهای موجود و قیمت
آنها ندارید.

همه ی این ها باعث میشود مردم در مورد سفارش غذا از رستوران دچار تردید باشند و اغلب از رستورانهای نزدیک و
در مواقع ضروری غذا سفارش دهند.

پرسشهای متداول در مورد ساخت اپلیکیشن رستوران که ممکن است برای شما هم پیش بیاید :
آیا امکان دارد برای اپلیکیشن اندروید یا وب سایت رستوران یک قالب اختصاصی طراحی کرد؟
بله  ،با ارسال طرحهای قالب مورد دلخواهتان برای ما  ،ظاهر اپلیکیشن را مطابق با نظر شما طراحی می کنیم .
آیا میتوانیم یک سری امکانات اختصاصی به اپلیکیشن رستوران و یا وب سایت خود اضافه کنیم؟
شما میتوانید هر ایده یا امکاناتی که مدنظر دارید را به کارشناسان ما بگویید و با توجه به دست نویس بودن کامل
سیستم  ،آنها قادر خواهند بود  ،ایدههای شما را روی اپ پیاده کنند.
آیا میتوانیم بدون داشتن وب سایت  ،اپلیکیشن اندروید برای رستورانمان داشته باشیم؟
بله میتوانید تنها اپلیکیشن یا تنها وب سایت داشته باشید.
آیا میتوانیم برای رستورانی که داریم یک اپلیکیشن ایجاد کنیم؟
بله ما ابتدا نوع رستوران شما را بررسی کرده و سپس اپ کاربردی و مورد نیازتان را ایجاد می کنیم.

اپلیکیشن رستورانی هونام مهارت
پلتفرم های سیستم شامل :
وب سایت  ،اپلیکیشن اندروید  ، IOS ،داشبرد مدیریتی (جهت مدیریت کل سیستم و دریافت گزارشات) ،
نرم افزار ویندوزی جامع مدیریت و ثبت سفارشات

امکانات پنل مدیریت بیرون بر رستوران

امکانات نرم افزار ویندوزی پیشخوان

❖ ورود به پنل کاربری از طریق شماره تلفن و رمز عبور

❖ امکان ثبت سفارش

❖ مدیریت اسالیدر در اپلیکیشن

❖ افزودن کاربر

❖ مدیریت منو های غذایی
❖ مدیریت مواد غذایی
❖ مدیریت غذاها( شامل جند تصویر ،نام ،منو ،قیمت،
تخفیف ،مواد غذایی و توضیحات)
❖ مدیریت نظرات
❖ مدیریت سفارشات موفق
❖ وضعیت سفارشات
❖ مشاهده جزییات سفارش
❖ قابلیت جستجو
❖ مدیریت سفارشات ناموفق
❖ تراکنشهای کیف پول
❖ تنظیمات
❖ مدیریت کاربران

❖ مدیریت کل سفارشات
❖ تنظیمات پرینتر
❖ تنظیم پرینتر بر اساس نوع حمل و محل پرینتر
❖ اعالن ها
❖ قابلیت اتصال به انواع پرینترها
❖ قابلیت اتصال به کالر آی دی
❖ شناسایی خودکار کاربر درهنگام تماس
❖ جستجو و فیلتر پیشرفته سفارشات
❖ تفکیک سفارشات حضوری و سفارشات روز جاری
جهت سهولت کار
❖ قابلیت ثبت تسویه موقت
❖ امکان اختصاص چندین سفارش به پیک

❖ گزارشگیری

❖ ارائه گزارش وضعیت پیک

امکانات اپلیکیشن و سایت بیرون بر رستوران

❖ نمایش تعداد سفارشات انجام نشده پیک

❖ ورود به اپلیکیشن از طریق شماره تلفن و رمز عبور
❖ پروفایل کاربران
❖ ثبت نظر سفارش
❖ مشاهده نظرات
❖ مشاهده غذاها
❖ سبد خرید
❖ پیامک ثبت سفارش
❖ ارسال نوتیفیکیشن
❖ تعریف یک درگاه پرداخت
❖ تخفیفات

نمونه پروژه های اپلیکیشن رستورانی :
اپلیکیشن اندروید و  IOSو وب سایت اختصاصی سفارش آنالین غذا ( عمو میالد )

اپلیکیشن اندروید و  IOSو وب سایت اختصاصی سفارش آنالین غذا ( رستوران سمیعی )

اپلیکیشن اندروید و  IOSو وب سایت اختصاصی سفارش آنالین غذا ( هم سفره )

اپلیکیشن اندروید و  IOSو وب سایت اختصاصی سفارش آنالین غذا ( پیتزا سرخ )

