
Tablet Menü



Tablet Menü Kullanımı ve Özellikleri



Masa Seçimi ve Sipariş Girişi

Garson tarafından masa seçilerek Tablet Menü 
müşteriye verilir ve ürünlerin seçilmesi sağlanır. 



Kullanımı Kolay ve Hızlı

Herkesin kullanabileceği kullanıcı dostu ekran tasarımı  ile 
müşterilerimiz zorluk yaşamadan siparişlerini oluşturabilecekler.



Menü ve Ürünler Arasında Hızlı Geçiş

Ürün seçimi yapılırken menüler ve ürünler arasında dolaşım hızlı 
olması için tasarlanmış ve uygulanmıştır.



Geniş Ürün Detayları

Seçilen Ürün ile ilgili detaylı bilgiler sunulabilir.
Ürün açıklaması, Servis Süresi, Kalori bilgisi, vb. Bilgileri 

görüntülenebilir.



Seçilen Ürünler için Not Girişi

Müşterinin istediği ürün ile ilgili özel isteklerinin girileceği ekran 
Örneğin; Pizza için “Mantarsız”, Yemeğin “Bol soslu” olması gibi.



Ürünlerin Alt Seviyeleri

Seçilen ürünün alt seçeneklerini seçebilme ve
görsel olarak görüntüleyebilme imkanı



Ürün Tavsiyesi Sunabilme İmkanı

Müşteriye ürün tavsiyesi, kampanya duyurularını görsel olarak sunabilme 
imkanı sağlanmakta ve bu tavsiyeler kolaylıkla değiştirilip 

güncellenebilinmektedir.



Müşteriye Seçim İmkanı

Müşteriye seçenekler yardımıyla kendi beğenisine göre, kişiye özel 
yemeğinde olmasını istediklerini seçebilme özgürlüğü…



Sipariş Detay & Onaylama

Seçilen ürünlerin toplu listesi listelenip garson tarafından 
onaylanarak ilgili masanın açılması ve yazıcılara çıktı gönderilmesi 

sağlanabilir..
Miktarlar değiştirilebilir, Ürün çıkartılabilir, eklenebilir.



Şefim İle Tam Entegrasyon

Şef’imTablet
Menü



Entegre Garson Çağırma

Garson çağırma işlemi tablet 
üzerinden
yapılabilir.Garsonlarda 
bulunan kol saatlerine titreşim 
ve sesli uyarı göndererek ilgili 
garsonun müşteriye hızlı 
ulaşması sağlanabilir. Hızlı 
servis ile müşteri memnuniyeti 
sağlanır.



Vale Çağırma Entegrasyonu

Müşteri hesap isteğinde bulunduğunda,Tablet menü üzerinde bulunan Vale 
çağırma butonu kullanılarak müşterimizin aracının plakası girilir ve Valemizin 
kolunda bulunan SYSCALL saati üzerine aracın plaka bilgileri düşer bu sayede 

Vale aracı kapıda hazır hale getirebilecektir.



Tek Başına Çalışabilme

Bilgisayar gereksinimi olmadan tablet menü kendi üzerinde
çalışabilir, sipariş alabilir ve yazıcılardan çıktı alabilir.



Müşteri Memnuniyet Anketi

Müşteri memnuniyet anketi ile firmanızın 
durumunu takip edip raporlayabilirsiniz.



Çoklu Dil Desteği 
(Multilanguage )

Farklı diller arasında hızlı ve kolay geçiş



İşletmeye Ait Reklam Gösterimi

İşletmenin müşteriyi yönlendirici reklamlar yayınlamasına imkan 
sunar.



Sosyal Medya Entegrasyonu

Sosyal medyada ürünler ve işletmeye ait yorum, check-in ve 
paylaşımlar yapabilme



TABLET MENÜ ÜZERİNDE ADİSYON GÖRÜNTÜSÜ 
ALINIR İSTENİRSE PRİNT EDİLEBİLİR



Kullanıcı Yetkilendirme

Tek tableti birden çok garson şifresi ile kullanabilme



Gelişmiş Raporlama Çözümü

Sipariş edilen ürünler,müşteri alışkanlıkları,garson hareketleri,ürün 
hareketleri, masa taşıma işlemlerine kadar her şey raporlanır ve Grafiksel 

olarak analiz yapma imkanı sunar.

Müşterinin tablet üzerindeki dolaşımı raporlanır



GARSON ÇAĞRI SİSTEMLERİNİN 
RAPORLANMASI

Garson çağrı sistemlerinden alınan raporlama ile müşteriye garsonumuzun ne kadar 
süre içerisinde ulaştığını ve performansını takip edebilme imkanı sunmaktadır.



Verimliliğinizi Yükseltir

İşletmenizin verimliliğinizi artırarak hem hız, hem de zaman 
kazandırır.
Kağıt menü masrafından kurtarır
Ürünlerin dijital ortamda yüksek kalitede sergilemenizi sağlar
Şefim Menüyü El Terminali gibi kullanabileceğinizden yüksek 
maliyetlerden işletmenizi korur
İstatistik raporları sayenizde doğru menü tercihleri yapabilirsiniz.




