
 خدمات منو دیجیتال
ی
سمت کاربر-معرف

 شاپ، فود کورت و هتل ها
ی
ویژه رستوران، کاف

Prepared in the winter of 1400



ورود آسان و رسی    ع به منو

.شویدمکانآنمنو وارد ،کد QRروبرویهمراهتلفندوربت   داشت   نگهبا تنها ،اپلیکیشننصببهنیاز بدون

استند مانهرویشدهذکر رسشمارهبهرا استند رویشدهدرجمی   کد توانیم،کد اسکنامکانعدمصورتدر 

.شودارسالپیامکبصورتشما برایمکانآنمنویلینکتا کردهارسال

کتهایبرریسیط .باشندیمQRکداسکنبهقادر بازار در موجود هایگویسر درصد 98ازبیشی  رسر

.باشدیمدرصد0/5کاغذیمنویازاستفادهنرخنمایندیماستفادهدیجیتالمنویازکههای  مجموعهتمایمدر و

Easy and fast entry to the menu
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مشاهده منو و ثبت سفارش

یان جمعدر سنگار دخالتحذفباعثاینکه،دهند انجامنی   را خود سفارشثبتطریقهماناز منو مشاهدهاز پستوانند یممشی 

یتمرکز افزایشو سفارشاتآوری ینانتخابدر مشی  .شودیمغذا بهی 

برایفیشرسالاو دار صندوقتوسطسفارشتایید از پسو شود یمارسالمدیریتپنلبهتایید برایسفارشدرخواست،ثبتاز پس

خانههایپرینی   دیمقرار سازیآمادهمرحلهدر سفارشوشدهارسالاتوماتبصورتآشی   ...گی 

یسفارشگارسنپایاندر و  .بردیمایشانبرایرا مشی 

ونسفارشتوانید یمدیجیتالمنویبوسیلههمچنت    نماییداندازیراهرا تانمجموعهبر بی 

View the menu and place an order
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آنالین مستقیمپرداخت 
یسمتاز سفارشاتآنالینپرداختامکاننقدیپرداختکنار در همچنت    فعالغی  واند تیممدیریتسمتاز امکاناین،باشد یمفراهمنی   مشی 

.شوندپرداختسامانهدر نقدیبصورتتنها سفارشاتو باشد 

یاگر همچنت    یهمراهشمارهکردنوارد با ،باشد کردهثبترا خود سفارشصندوقپایاز مستقیممشی  برایرا سفارشپرداختلینکتوانید یممشی 

.کنیدپیامکایشان

کتجانباز مجموعهاعالیمحساببهساعت48گذشتاز پسکارمزد کس بدونمبالغمنو،هر در آنالینپرداختصورتدر  .گرددیمواریز رسر

In addition to cash payment, it is also possible to pay orders online from the
customer, this possibility can be disabled by the management and orders can be paid
only in cash in the system.

Direct online payment
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ترجمه منو به تمایم زبانهای دنیا
اگر المثبعنوان،باشند یمترجمهقابلیتدارایمنو موارد تمایم

تالدیجیمنو با قرارداد عقد زماندر را انگلییسزبانایمجموعه

یانتمایم،باشد کردهمشخص در را نو متوانند یممجموعهآنمشی 

کنندمشاهدههمانگلییسزبان

بیلقاز منو موارد تمایمو قیمت،محتویات،توضیحات،غذا نام

یاندیگر نظرات .شدواهند خترجمهنی   سفارشثبتمراحلو مشی 

.کندیمپشتیبای  دنیا هایزبانتمایماز دیجیتالمنو 

All menu items can be translated, for example,
if an English-language collection is specified at
the time of the contract with the digital menu,
all customers of that collection can also view
the menu in English.

Translate menu to all languages of the world
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درخواست گارسن و ارسال پیام

یان دارندراویبهپیامارسالیا و گارسنکردنپیجامکانمشی 

شودیمثبتمدیریتپنلدر می   آنشمارهبرایها آنگارسندرخواستو

:پذیردیمانجاممنودیجیتالدرروشسهار گارسندرخواست

پیامبدونگارسنکردنپیج•

متن  پیامارسالقابلیتبا گارسنکردنپیج•

صوی  پیامارسالقابلیتبا گارسنکردنپیج•

ییکهایپیجر نگهداریوخریدسنگت   هایهزینهحذفباعثامراین شودیمفی  

Request the waiter and send a message

Customers have the opportunity to page the waiter
or send a message to him and their waiter's request
for that table number is registered in the
management panel.
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نظرسنجی و ارسال نظر در منو

مت   و شدهثبتلحظههمانامتیاز ،دارند را مجموعهبراینظر و امتیاز ارسالامکانسفارشاتماماز پسکاربران

یاننظر  .شدخواهد دادهقرار منو درمدیریتتاییداز پسمشی 

After completing the order, users can send points and
comments for the collection, the points are registered
immediately and the text of the customers' comments will be
placed in the menu after the confirmation of the digital menu.

Poll and post comments in the menu
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ی در دستان شماست !سلیقه مشتر

یانتانسلیقهتا کنیمیمکمکشما بهما  !بشناسیدرا مشی 

یبهشدهارائهپیشنهادات هایوریتمالگاساسبر منودیجیتالتوسطمشی 

 سبک
 
یعالیقیا و غذای  مواد مرصف یمدیگر رستورای  هایمجموعهدر مشی 

تعاملو راحن  حسایجاد و برابریچندیناعتماد افزایشباعثامر این.باشد

یبیشی   .گرددیمشما مجموعهبا مشی 

ی +آالقزلدیجیتالمنویاز خود پیشنهاداتدر کاربر اینمثالبعنوان استکردهتدریافرا کاپوچینو +کیکچت 
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هوش مصنویع پیشنهاد غذا

یانرفتار تحلیلکمکبا دیجیتالمنو  ینتا ند کیمکمکآنها بهمشی  بهی 

یکهمانند همچنت   برسانند،انجامبهشما مجموعهمنویاز را ها انتخاب

یبهرا رسو هنگامخوانهمپیشنهاداتگارسن .دهدیمارائهمشی 

The digital menu helps customers make the best choices

from your collection menu by analyzing customer behavior

Artificial intelligence suggests food
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یان اختصایص خودتان را داشته باشید باشگاه مشتر

یانباشگاه یانباشگاهترینکاملو تریننقصی  از ییکمنودیجیتالمشی  یشسفار هایسیستمبت   در مشی  .باشدیمگی 

یانباشگاهدر شما  یانتان،عالیقتوانید یمخود مشی  دیگر هایپارامی  از بسیاریو آنها مایلآوردهمجموعه،بهمراجعههایزمانمشی 

یانهدفمند بازگشتبرایتبلیغای  هایایونتو ها کمپت   ایجاد بهدستو نمایید برریسرا  .شویدتانجموعهمبهوفادار مشی 

یک ی،سالیقاستخراجمهم،رویدادهایتی  اینتر مهمهمهاز و ...دیگرقابلیتها دهو نقدیباشگاهاعتباراتتخفیف،کدهایمشی 

یاطالعاتکه سقابلزمانهر در اطالعاتاینو شماستخود برایتنها شما مشی  باشدیمدسی 

یانباشگاهاستذکر بهقابل .باشدیمد جدیهایقابلیتایجاد و توسعهدرحالدائما سیستماینتپندهقلببعنوانمشی 
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مشاهده اطالعات مجموعه و تاثت  منودیجیتال بر برندسازی

یای  بعالوه جدول ساع ات کاری مجموعه و اطالعات تماس تلفن  ، آدرس صفحه اینستاگرایم و آدرس دقیق مجموعه روی نقشه با قابلیت مسی 

منو وجود دارد برای مدیریت در همچنت   یک فرم برای ارسال انتقادات و پیشنهادات 

ت روز اینستاگرام وارد نمایید تا کاربران اینستاگرام منو شمارا با قیمBioدر Websiteشما یم توانید لینک منو مجموعه تان را در قسمت همچنت   

. مشاهده نمایند

بهبود این امر باعث افزایش تعامل کاربران با منو شما شده و سبب

.رتبه سئو شما در نتایج گوگل یم شود

اربران گوگل و از آنجا که وبسایت منودیجیتال ترافیک باالیی از رسچ ک

اه پیدا دارد، مجموعه شما در کمتر از یک ماه به صفحه اول گوگل ر 

خواهد کرد
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کت شما؟ چرا منوی دیجیتال رسر

 عت   در دیجیتالمنوی
 

یبهنمایشسمتدر کهزیادیسادگ  دارد،مشی 
 

...داردرا ودشخبخصوصهایپیچیدگ

وعو زدهکاغذیمنویحذفبهدستکهایمجموعهمثالبعنوان توقعنمایدیمدیجیتالمنو از استفادهبهرسر

پایت   دروانبارداریوحسابداریسیستم.داردسیستمازرادرصدی100پایداریحالعت   درورسعتباالترین

یانفقطکهدیداریمنویسطحترین چند و ستکارشماو کسباصیلنیازهایدارند راآنمشاهدهامکانمشی 

از درصدی100پایداریسازیبراوردهجهتما شد،خواهد زیانآمدنبار بهموجبسیستمایندر قطیعدقیقه

.نماییمیماستفادهمحصولایندر رسور هایتکنولوژیترینجدید 

کن  بصورتساعته24پشتیبای  دارایما دیجیتالمنویهمچنت    با کهتیمهسحوزهایندر برند تنها و باشد یمرسر

یانمانتکتک .یمباشیمخدماتارائهبهمتعهد و بندیمیمقرارداد ایرانخارجدر چهو داخلدر چهمشی 
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کت  رسر
ی
معرف

کت تحترا آی  استارت9۷سالتابستاندر 14008848۶45میلشناسهو 551۷51ثبتشمارهبهکارنسازانبرنامهاندیشمندانرسر

ازاستفادهبا کهفناوریاین.بودغذای  هایمجموعهدر منو چاپهزینهکاهشاستارتاپاینهدف،کرد اندازیراهدیجیتالمنو عنوان

QR ییکمنویبهنیاز بدونمنو هوشمندسازیهایشیوهترینمدرناز ییک،شود یماستفادهمنو بهورود برایکد یمها مجموعهدر فی  

و مشاهدهصنقی  هایپلتفرماز ییکبهتحقیقو توسعهتیمروزیشبانهتالشبا سال4گذشتاز پسدیجیتالمنو اکنونهم.باشد

منو تیمدر نوناکهمباشد یمها مجموعهبهجدید امکاناتارائهفکر در ایلحظهبصورتو استشدهتبدیلدنیا در غذا گی  سفارش

و 10بربالغدیجیتال و 2،حضوریبصورتنی  رسای  خدمتو فعالیتحالدر دورکاریبصورتتن20ازبیشو روزیشبانهبصورتنی 

بهبود تایراسدر غذای  هایمجموعهسازیهوشمند و افزایشدرحالروزبروز دیجیتالمنو خانواده،هستند ایرانمختلفاستانهایدر 

راحتو هسادمدیریتو دیجیتالمنو متعدد امکانات.باشدیمجهانو ایراناستانهایسطحدر ها آندرآمدیسطحو خدماتکیفیت

دقرار زیادیمعروفبرندهایتوجهمورد تا استشدهباعثآن باعثدنیا هایانزبهمهبهترجمهقبیلاز آنویژهامکاناتهمچنت   .گی 

یاناستقبالمورد تا استشده د قرار نی   خارج  مشی  ثبتنظی  های  قابلیتهمچنت   ،شود ها رستورانالملیلبت   سئویرشد باعثو بگی 

یخود بوسیلهسفارش .یابدکاهشزیادیحد تا ها گارسنمسئولیتتا شد باعثمشی 

ششاهد بزودی،وقفهی  تالشو خدا یاریبهانشاال  .بودخواهیمدنیا و کشور رسارس در دیجیتالمنو فرهنگگسی 
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دادیدسپاس فراوان از اینکه وقت خود را در اختیار ما قرار 

Thank You Very much for your time

Menudigital.ir


