Електронне бенкетне меню
для ресторанів

Що таке Менюплюс?
Замовлення бенкетів з планшетних комп’ютерів

Як це працює

Менюплюс — це аплікація для планшетних комп’ютерів, яка

Менюплюс легко та гнучко інтегрується для роботи у вашому

повністю автоматизує та контролює процес бенкетних замовлень:

закладі, достатньо лиш задати параметри вашого ресторану у веб

забудьте про паперові бланки та ручне обрахування вартості

системі. Ми пропонуємо вам доступну ціну рішення та великий

бенкету. Переглядайте інтерактивне меню та замовляйте страви

вибір планшетних комп’ютерів різної цінової категорії.

і напої в зручній аплікації, а сформоване замовлення буде
автоматично пораховане та відправлене на панель керування
замовленнями та електронну пошту.

Переваги для ресторанів
Автоматизація: процес замовлення стає зручним та швидким як для
клієнтів, так і для адміністратора ресторану.
Контроль: перебіг замовлень стає прозорим для адміністрації і

Вам потрібно три прості кроки, щоб почати користуватись

власників.

Менюплюс у вашому ресторані:

Лояльність відвідувачів: показуйте своїм відвідувачам елегантне

• Під’єднатись до інтернету

інтерактивне меню на планшетному комп’ютері.

• Внести меню та параметри вашого ресторану в Менюплюс веб
панель керування

Зручне редагування меню: редагуйте меню в декілька кліків без

• Налаштувати планшетний комп’ютер для замовлень

потреби передруковувати паперове меню.
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Створення замовлення
На етапі створення замовлення можна вказати цілий ряд
параметрів, які автоматично збережуться разом із замовленням:

Дата та час проведення

Інформація про особу, яка

бенкету

замовляє бенкет

Кількість гостей

Інформація про завдаток

Зал та номери столиків, де

Дисконт та плату за

буде проводитись бенкет

обслуговування

Усі параметри можна змінювати протягом процесу замовлення в
аплікації. Додатково є можливість конфігурації інших параметрів,
важливих для конкретного ресторану.
Кількість залів, столів, дисконти та вартість плати за обслуговування
задаються у веб панелі керування.
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Інтерактивне меню
Аплікація Менюплюс дозволяє
переглядати інтерактивне
меню на екрані планшетного
комп’ютера. Кожна категорія
меню відображає список
страв в ній, а також по кліку
можна подивитись детальну
інформацію про страву (вагу,
ціну, тощо) чи додати її до
замовлення.
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Автоматичний підрахунок замовлення
В підсумку замовлення відображаються
автоматично пораховані параметри:
• Загальна вартість замовлення
• Знижка
• Плата за обслуговування
• Сума до оплати з урахуванням
вищезгаданих параметрів та суми
завдатку
У зручній формі (сортування по категоріям)
відображаються замовлені страви із
можливістю редагування їх кількості та
видалення.
При редагуванні страв у підсумку, значення
всіх сум будуть миттєво перераховані.
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Експорт та історія замовлень
Експорт замовлення
Після того, як замовлення сформоване, автоматично побудований
електронний бланк бенкетного замовлення надсилається на
електронну пошту адміністратора закладу, кухні чи замовника
банкету.
Додатково замовлення пересилається у Менюплюс веб панель, де є
доступним для перегляду з веб-інтерфейсу.

Історія замовлень
Всі замовлення автоматично зберігаються в аплікації Менюплюс та
доступні для подальшого перегляду та редагування.
Додатково, список замовлень синхронізується у Менюплюс веб
панель, і доступний для перегляду та редагування зі зручного веб
інтерфейсу.
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Брендування та
налаштування
Менюплюс веб панель надає гнучкі можливості для
брендування та налаштуваннь аплікації під потреби
вашого ресторану:
• Задайте назву та логотип
• Актуальні значення дисконтів та вартості
обслуговування
• Кількість залів та столів
• Електронну пошту адміністратора та, при потребі,
власника чи керівника ресторану
Усі ці параметри автоматично синхронізуються та
відображаються в Менюплюс аплікації на планшетних
комп’ютерах.
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Інтуїтивне редагування меню
Менюплюс надає зручний та інтуїтивно зрозумілий інструмент для

• Створюйте необмежену кількість категорій та страв

створення та редагування меню вашого ресторану. Для цього вам

• Синхронізуйте меню із декількома планшетними

потрібен доступ до інтернету та планшет або комп’ютер.

комп’ютерами одночасно
• Внесення змін триває лічені хвилини, на відміну від

Після входу у Менюплюс веб панель, користувач має можливість
створювати та редагувати категорії меню, а також створювати та
редагувати страви чи напої в межах категорії. Всі зміни внесені
в Менюплюс веб панелі будуть синхронізовані із планшетними

друкованих меню
• Будьте в курсі всіх змін у меню — кожна страва та категорія
мають часову мітку останнього редагування
• Легко та зручно задайте порядок виводу категорій у аплікації

комп’ютерами.
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Планшетні комп’ютери
Використовуйте свій

Оптимальні моделі по

планшетний комп’ютер для

співвідношенні ціна-якісь:

роботи з Менюплюс, або
замовте його у нас — ми

• iPad 2 16Gb

надаємо широкий вибір

• iPad mini 16Gb

пристроїв різної цінової
категорії.
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Контактна інформація та замовлення демонстрації
Замовте безкоштовну демонстрацію — наші спеціалісти нададуть вам максимум
інформації про продукт та допоможуть підлаштувати його під потреби вашого закладу.
+380 67 681 49 16

www.menupl.us

+380 98 825 12 15

info@menupl.us
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