Modern Method Of Restaurant Management
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01 History

تاریخچه:
اولیــن رســتوران ایــران در محــدودهی بــازار و در دورهی ناصرالدیــن شــاه تاســیس شــد و بــه مــرور
زمــان در نقــاط مختلــف کشــور توســعه یافــت .در آن زمــان بــه دلیــل محــدود بــودن تعــداد مشــتریان،
ادارهی رســتوران هــا کار دشــواری نبــود و نیــازی بــه تغییــر احســاس نمــی شــد .بــا گذشــت زمــان و
تحــول در جامعــه ،فرهنــگ اســتفاده از کافــه و رســتوران در میــان مــردم گســترش یافــت و بــه دنبــال
آن شــیوه هــای مدیریــت هــم نیــاز بــه تغییــر و ارتقــا پیــدا نمــود .بــا ترویــج اســتفاده از کامپیوتــر و فراگیــر
شــدن آن در تمامــی حــوزه هــا ،اســتفاده از نــرم افــزار در صنعــت رســتوران داری نیــز بــه عنــوان یــک
اصــل مــورد توجــه قــرار گرفــت تــا جایــی کــه امــروزه مجموعـهای وجــود نــدارد کــه بــه روش هــای قدیمــی
اداره شــود.
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About us

درباره ما:

گــروه داده پــردازی پارســیان بــا بیــش از یــک دهــه تجربــه و بــا رویکــردی دانــش بنیــان بــه عنــوان یکــی
از تخصصــی تریــن مجموعــه هــای ارایــه دهنــدهی نــرم افــزار اتوماســیون رســتوران ،توانســته بــا بهــره
گیــری از نیروهــای متخصــص و همچنیــن اســتفاده از تکنولــوژی روز دنیــا در تحلیــل و تولیــد نــرم افــزار
حامــی ،خدماتــی متنــوع و موثــر را بــرای تمامــی فعــاالن ایــن صنعــت فراهــم ســازد و بــا پیــاده ســازی
نــرم افــزار در هــزاران مجموع ـهی غذایــی از جملــه رســتوران ،ســفره خانــه ،کافــی شــاپ ،فســت فــود،
کترینــگ ،فودکــورت ،بوف ـهی غــذا ،آبمیــوه و بســتنی فروشــی در داخــل و خــارج از کشــور در ردهی
بهتریــن و موفــق تریــن مجریــان سیســتم اتوماســیون ایــن واحدهــای صنفــی قــرار گیــرد.

محورهای اصلی فعالیت شرکت:

Main Services

ارایهی راهکارهای نرم افزاری به صورت کاربردی و تخصصی (نرم افزار حامی)
ارایهی سخت افزارهای مناسب و مرتبط با نوع فعالیت مشتریان
تولید سخت افزار و نرم افزارهای کنترل صف (نوبت دهی و فراخوان پارسیان)
نصب ،راه اندازی و استقرار سیستم های فروش ،حسابداری و انبار
آموزش و راهبری کاربران
پشتیبانی و خدمات پس از فروش

ارزشهای سازمانی:
مشتری مداری
ارایهی نرم افزاری به روز و با کیفیت
انعطاف پذیری در انجام فعالیت ها
مسئولیت پذیری و پاسخگویی در مقابل عملکرد
پایبندی به اصول و اخالق حرفه ای
حفظ و توسعهی منابع انسانی کارآمد
توسعهی همکاری های تجاری

Core Values
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دالیل پیدایش حامی:

?Why

بــا وجــود گذشــت دو دهــه از ارای ـهی سیســتم هــای اتوماســیون و ســخت افزارهــای مــورد نیــاز
مجموعــه هــای رســتورانی و بــا توجــه بــه تحلیــل و بررســی نــرم افزارهــای موجــود ،کاســتی هایــی
در ایــن زمینــه یافتیــم کــه برخــی از آن هــا در ادامــه آورده شــده اســت:
— ◊عدم وجود زیر ساخت مناسب جهت ارتقا نرم افزار
— ◊پیاده سازی نرم افزارهای موجود با زبان های برنامه نویسی قدیمی
— ◊عدم رعایت استانداردهای امنیتی و ارتباطی در بانک های اطالعاتی
— ◊عدم مطابقت امکانات نرم افزار با نیازهای مدیران
— ◊عدم هماهنگی نرم افزارهای موجود با تکنولوژی و سخت افزارهای روز
از ایــن رو بــر آن شــدیم بــرای مدیریــت هــر چــه بهتــر ایــن مجموعــه هــا ،نــرم افــزار “حامــی” را تولیــد
و بــه بــازار عرضــه نماییــم.
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Software
Specifications

:مشخصات فنی نرم افزار
Visual Studio 2013 & Android Studio 2.1.2 :— ◊محیط و ابزار تولید
EntityFramework CodeFirst & MVVM :— ◊چهارچوب معماری مورد استفاده
WPF :— ◊محیط نرم افزاری
Stimulsoft Reports.Net :— ◊طراحی گزارشات و فاکتورها
C#.net , ASP.Net , Java :— ◊زبان برنامه نویسی
SQL Server 2008 R2 to UP :— ◊پایگاه داده
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?What’s New
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آنچه حامی را متمایز میکند  :
— ◊تکنولوژی روز:
— ◊یکپارچگی:
— ◊سفارش گیر حامی:
— ◊سفارشات آنالین:
— ◊حسابداری:
— ◊انبار:
— ◊گزارش سازی:
— ◊طراحی چاپ:
— ◊امنیت:
— ◊مدیریت پیک:
— ◊مدیریت صف:
— ◊فراخوان مشتری:
— ◊مدیریت شعب:
— ◊باشگاه مشتریان:
— ◊ :CRM

استفاده از فناوری های نوین جهت طراحی ،تولید و پیاده سازی نرم افزار
ارایـهی تمامــی قابلیــت هــای مــورد نیــاز مجموعــه هــای رســتورانی در قالــب یــک نــرم افــزار واحــد و بــه
صــورت کار بــردی
ثبت سفارش مشتریان سالن با استفاده از دستگاه تبلت به صورت آنالین و آفالین
دریافت آنالین و مدیریت سفارشات اینترنتی غذا (اسنپ فود)
ثبت اسناد حسابداری به صورت دوبل با کاربری آسان
مدیریت انبار به صورت انبار واسط و آنالیزی
تولید گزارشات ترکیبی و نموداری همراه با تغییرات دلخواه و شخصی سازی آن ها
طراحی فاکتورها و گزارشات ،به صورت کامال دلخواه و ساده
تعریف سطح دسترسی برای کاربران و ردیابی تمامی وقایع (ثبت ،ویرایش ،حذف ،چاپ ،خروجی)
استفاده از ابزارهای نوین مانند  GPSجهت ردیابی و گزارشات تردد و توقف پیک های موتوری
نهــا توســط تمــاس تلفنــی ،پیامــک و تلگــرام بــا
ثبــت نوبــت مشــتریان در حــال انتظــار و فراخوانــی آ 
اســتفاده از دســتگاه تبلــت و تلفــن همــراه
اعالم شماره مشتری به صورت نرم افزاری به همراه نمایش آن بر روی نمایشگر
کنترل فروش ،حسابداری و انبار شعب ،توسط نرم افزار تحت وب ،اندروید و IOS
تعریف مدل های مختلف تخفیف ،امتیازدهی به مشتریان و تشویق به وفاداری آنها
مدیریت ارتباط با مشتری و ثبت گزارش نظرات آنها

اجزای نرمافزار

Software
Parts
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—— ◊فروش:
— ◊ثبت سفارشات مشتریان به تفکیک سالن ،حضوری ،مشترکین و آنالین
— ◊امکان تعلیق سفارش جاری به دلیل تاخیر در پرداخت مشتری و امکان دریافت سفارش جدید
— ◊ثبت سفارشات مشترکین جهت روزهای آتی به همراه دریافت پیش پرداخت
— ◊تعیین قیمت های مختلف برای یک کاال جهت ثبت انواع فاکتور فروش
— ◊تعریف مدل های مختلف تخفیف و امکان اختصاص آنها به مشترکین و کاالها
— ◊اعمال تخفیف ،عوارض ،مالیات ،اضافات ،هزینهی بستهبندی بر روی هر کاال به صورت مجزا
— ◊امکان ثبت سفارشات توسط چند صندوق فروش به صورت همزمان
— ◊ثبت سفارشات سالن توسط دستگاه سفارش گیر (تبلت)
— ◊امکان ارسال فاکتور و فیش های آشپزخانه به تعداد نامحدود چاپگر و با طراحی متفاوت
— ◊اتصال به دستگاه کارت خوان جهت تسویه فاکتور
— ◊امــکان ارتبــاط نــرم افــزار بــا ســخت افزارهــای جانبــی ماننــد کالــر آی دی ،کشــوی پــول ،دســتگاه شناســایی
کارت ،کیــف پــول ،بارکدخــوان ،فراخــوان مشــتری ،نمایشــگر دوم ،انــواع چاپگــر حرارتــی و لیــزری GPS ،و...
— ◊امکان رزرو میز برای تاریخ و ساعت مشخص و اعالم در زمان معین
— ◊دسترسی به فاکتورهای ثبت شده جهت اعمالی مانند چاپ مجدد ،ویرایش ،ابطال ،حذف
— ◊تعیین نوع تسویه در زمان ثبت فاکتور به صورت نقدی ،کارت ،تسویه نشده یا ترکیبی

I

M

A

H

09

—— ◊گزارشات فروش:
— ◊گزارش فاکتورهای ثبت شده به تفکیک نوع فاکتور (سالن ،مشترکین ،حضوری و آنالین)
— ◊گزارش فاکتورهای ثبت شده به تفکیک نحوهی تسویه (نقدی ،کارت خوان ،آنالین ،تسویه نشده)
— ◊گزارش اقالم فروش به تفکیک گروه کاالیی به صورت تعدادی ،مبلغی و درصدی
— ◊گزارش فروش به تفکیک نوع قیمت ،گروه بندی مشترکین ،نحوهی آشنایی و اولویت بندی مشترکین
— ◊نمودار فروش به تفکیک ساعت ،روز ،هفته ،ماه ،فروش کاالیی ،نوع فروش ،نحوه تسویه و...
— ◊گزارش فروش به تفکیک صندوق فروش و نام کاربری
— ◊گزارش مبالغ تخفیف ،مالیات ،عوارض ،بسته بندی و اضافات به تفکیک هر کاال و بازه زمانی
— ◊گزارش فاکتورهای ابطال شده ،ویرایش شده و حذف شده به همراه سوابق آن
— ◊گزارش مدت زمان انتظار جهت تحویل فاکتور به مشتری در سالن و یا اختصاص فاکتور به پیک
— ◊دریافــت انــواع گزارشــات بــا اســتفاده از فیلترینــگ داده هــا و شــخصی ســازی آن هــا و دریافــت خروجــی بــا فرمتهــای
مختلــف مانند Excel
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—— ◊سفارشگیر حامی (نرم افزار تبلت):
— ◊ثبت سفارشات سالن حتی در زمان قطع ارتباط دستگاه تبلت با سرور مرکزی
— ◊امکان بررسی موجودی انبار در زمان ثبت فاکتور فروش
— ◊امکان چاپ فاکتور مشتری بر روی چاپگر صندوق و ارسال فیش به آشپزخانه
— ◊امکان چاپ فاکتور مشتری و بیجک از طریق چاپگرهای قابل حمل (پرینتر کمری)
— ◊ارسال پیام به چاپگرهای صندوق و آشپزخانه و سرور مرکزی
— ◊امکان سفارشی سازی مدل چاپ بر روی پرینتر کمری
— ◊اعالم اخطار به گارسون در صورت عدم ارسال فاکتور به سرور مرکزی و امکان ارسال مجدد آن
— ◊نمایــش اطالعــات میزهــا بــا رنــگ بنــدی مجــزا جهــت تفکیــک میزهــای خالــی ،رزرو شــده ،تســویه
نشــده و میزهایــی کــه فاکتــور مشــتری آنهــا چــاپ شــده اســت
— ◊امکان تعویض میز و ارسال چاپ آن به آشپزخانه جهت اطالع به گارسون
— ◊امکان تعریف مشترک جدید و انتخاب آن جهت ثبت فاکتور
— ◊امکان انتخاب و یا ثبت توضیحات هر غذا به صورت مجزا
— ◊تسویه فاکتور به دو روش نقدی و کارت خوان
— ◊امکان نظرسنجی از مشتری پس از صرف غذا و ارسال آن به نرم افزار سرور
— ◊امکان نوبت دهی ،نمایش لیست افراد در صف و فراخوانی نوبت
— ◊امکان تسویه همزمان با چاپ مشتری توسط نرم افزار سفارش گیر
— ◊امکان ثبت دسترسی گارسون ها به اجزای مختلف نرم افزار سفارش گیر
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—— ◊مدیریت صف (نوبت دهی):
— ◊ثبت نوبت مشتریان با استفاده از دستگاه تبلت و تلفن همراه (اندورید)
— ◊چاپ نوبت بر روی چاپگرهای قابل حمل
— ◊امکان چاپ پیام دلخواه به همراه اطالعات رستوران بر روی فیش نوبت
— ◊فراخوانی نوبت های ثبت شده از طریق تماس تلفنی ،پیامک ،تلگرام
— ◊امــکان تعریــف حداکثــر زمــان انتظــار در صــف و نمایــش لیســت آن هــا بــه همــراه رنــگ بنــدی بــر
اســاس میــزان انتظــار
— ◊امکان خارج کردن یک نوبت از صف توسط گارسون یا کاربر رستوران
— ◊نمایــش نوبــت هــای ثبــت شــده شــامل نــام ،شــماره تمــاس ،تعــداد نفــرات ،زمــان دریافــت
نوبــت ،مــدت زمــان انتظــار و توضیحــات ثبــت کننــده نوبــت بــر روی تبلــت و سیســتم صنــدوق
— ◊نمایش نوبت های فراخوانی شده به تفکیک تماس تلفنی ،پیامک و تلگرام
— ◊گزارش تعداد نوبت های ثبت شده و مدت زمان انتظار در هر روز
— ◊گزارش نوبت های ثبت شده به تفکیک نام ،شماره تماس ،تعداد دفعات مراجعه

—— ◊ کیوسک سفارشگیری:
یســازد کــه مشــتریان بــدون مراجعــه بــه صنــدوق
کیوســک سفارشــگیری ایــن امــکان را مهیــا م 
رســتوران ،ســفارش خــود را ثبــت و از طریــق کارت خــوان بانکــی پرداخــت را انجــام داده و فیــش
خــود را دریافــت نماینــد .پــس از پرداخــت مبلــغ و تاییــد فاکتــور توســط سیســتم ،ســفارش در ســرور
رســتوران ثبــت شــده و بــه صــورت همزمــان چــاپ آن بــرای چاپگــر آشــپزخانه و صنــدوق ارســال
میگــردد.
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Snapp Food
Compatibility
سفارش اینترنتی غذا:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

◊ارتباط مستقیم با معتبرترین کمپانی سفارش اینترنتی غذا (اسنپ فود)
◊ارتباط هماهنگ و لحظه ای منوی رستوران و وب سایت
◊قابلیت فعال یا غیرفعال کردن یک یا گروهی از کاالها جهت فروش اینترنتی
◊عدم نمایش کاال روی وب سایت در صورت اتمام موجودی آن در رستوران
◊دریافت سفارشات اینترنتی از وب سایت و اپلیکیشن به صورت خودکار
◊بررسی صحت اطالعات سفارش از طریق سیستم و تایید نهایی آن توسط کاربر رستوران
◊امکان بررسی موجودی کاال در زمان تایید سفارش
◊امکان رد سفارش به دالیل مختلف مانند عدم موجودی کاال یا پیک ،توسط کاربر رستوران
◊ایجاد اشتراک جدید توسط کاربران آنالین و با تایید نهایی کاربر رستوران
◊امکان نظر سنجی در وب سایت و ارسال نظرات مشتریان بر روی تلفن همراه مدیریت
◊امکان پرداخت نقدی ،اعتباری و آنالین
◊امکان شرکت در کمپین های تبلیغاتی مشترک با اسنپ فود
◊گزارش فروش به تفکیک نوع تسویه و نوع فروش آنالین
◊انواع نمودارهای فروش آنالین جهت نمایش روند آن
◊گزارش نظرسنجی و میزان رضایت مشتریان آنالین

I

M

A

H

13

—— ◊ مدیریت پیک:
— ◊قابلیت تعریف پیک با حقوق ثابت و درصد پورسانت از کرایه
— ◊قابلیت تخصیص فاکتور به پیک به وسیله بارکدخوان جهت ارسال سفارش
— ◊امــکان ارســال اطالعــات فاکتــور و پیــک از طریــق پیامــک بــه مشــتری همزمــان بــا اختصــاص
فاکتــور بــه پیــک
— ◊مشاهده موقعیت مکانی پیک بر روی نقشه با استفاده از دستگاه موقعیت یاب ()GPS
— ◊نمایش مسیر طی شده به همراه مدت زمان توقف پیک مورد نظر
— ◊مشــاهده تعــداد و ســرجمع مبالــغ تســویه نشــده و زمــان اختصــاص آخریــن فاکتــور بــه پیــک بــه
صــورت لحظــه ای
— ◊قابلیــت بدهــکار کــردن پیــک در زمــان تســویه بــا صنــدوق و نمایــش مبلــغ بدهــی پیــک در
تســویه هــای بعــدی
— ◊اختصاص فاکتورهای آنالین به پیک اکسپرس اسنپ فود و دریافت نام پیک بعد از آن
— ◊گزارش عملکرد پیک به تفکیک تاریخ ،تعداد و مبلغ فاکتورهای اختصاص داده شده
— ◊گزارش تسویه های ثبت شده پیک به همراه مبلغ تسویه نقدی و کارت خوان
— ◊گزارش تردد و توقف پیک بر روی نقشه بر اساس بازه زمانی مورد نظر
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محاسبههزینهها

200,000,000

مواد اولیه

حمل و نقل

اجارهبها

منابع انسانی

 ۶۰۰۰تومان

 ۲۵۰۰تومان

 ۵۰۰۰تومان

 ۳۰۰۰تومان

حسابداری و حقوق و دستمزد:
— ◊ثبــت اســناد حســابداری و کنتــرل گــردش مالــی کلیــه طــرف حســاب هــا اعــم از
مشــتری ،کارمنــد ،پیــک ،تامیــن کننــده و فروشــنده
— ◊تعریف دوره مالی و نگهداری مانده اول دوره
— ◊ثبــت مبالــغ دریافتــی از طــرف حســاب هــا بــه صــورت نقــدی ،کارت خــوان ،چــک،
فیــش
— ◊ثبت مبالغ پرداختی به طرف حساب ها به صورت نقدی ،چک ،فیش
— ◊نگهداری حساب های دریافتی و پرداختی پیک و صندوق از روزهای گذشته
— ◊ثبت هزینه های جاری
— ◊بستن صندوق ها به صورت مجزا در پایان هر شیفت کاری
(در صورت وجود بیش از یک سیستم)
— ◊کنترل گردش عملیات چک های دریافتی و پرداختی
— ◊محاسبه حقوق و دستمزد کارمندان
— ◊گــزارش بدهــکاران و بســتانکاران بــه همــراه مانــده حســاب و امــکان نمایــش گــردش
حســاب آن هــا
— ◊گزارش بدهکاری و بستانکاری کارمندان
— ◊گزارش هزینه های ثبت شده به همراه توضیحات
— ◊گزارش سندهای ثبت شده دریافتی و پرداختی به همراه نمودار آن ها
— ◊امــکان محاســبه ســود و ز یــان مجموعــه بــر اســاس خریــد ،فــروش ،حقــوق و دســتمزد
و هزینــه هــای ثبــت شــده
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خرید و انبار:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

◊گروه بندی کاالها به تفکیک انبار واسط و انبار مواد اولیه
◊تعریف مواد اولیه به همراه موجودی ،حداقل و حداکثر موجودی و قیمت خرید قبلی
◊ثبت آنالیز کاال برای انبار واسط و کاالهای فروش
◊ثبت حواله ورود جهت افزایش موجودی انبار واسط
◊ثبت فاکتور خرید و تعیین نوع تسویه آن
◊امکان ثبت ضایعات ،برگشت از خرید و مصرف پرسنل
◊گزارش موجودی و گردش انبار به تفکیک تامین کنندگان و کاالها
◊گزارش فاکتورهای خرید ثبت شده به همراه میزان بدهکاری به تامین کنندگان
◊گزارش کاردکس کاال به همراه نوع ،مبلغ ورودی و خروجی کاال
◊گزارش آنالیز مصرفی کاالها جهت تولید محصول نهایی
◊گزارش میزان مصرف پرسنل یا ضایعات بر اساس بازه زمانی

I

M

16

A

H

مدیریت ارتباط با مشتری ( )CRMو باشگاه مشتریان:
— ◊رتبه بندی مشتریان (طالیی ،نقره ای ،برنزی)
— ◊تعیین میزان وفاداری مشتری بر اساس میزان خرید ،تعداد خرید ،تعداد دفعات خرید و...
— ◊امتیازدهی به مشتریان بر اساس میزان خرید ،تعداد خرید ،تعداد دفعات خرید ،نحوه تسویه ،دریافت
نقدی ،پارامترهای قابل تعریف توسط کاربر
— ◊استفاده از تخفیف های گوناگون بر اساس کاال ،زمان ،تاریخ ،ریال ،درصد و...
— ◊امکان دریافت نظرات و پیشنهادات مشتریان به صورت اینترنتی و صندوق پیامکی
— ◊تعریف کارتابل برای مشتریان در سایت و تخصیص نام کاربری و رمز عبور برای آن ها
(در صورت فروش اینترنتی)
— ◊مشاهده امتیازات تعلق گرفته به مشتریان و تخفیف های در نظر گرفته شده برای هر مشتری در کارتابل
مشتری
— ◊امکان گرفتن گزارش از مشتریانی که مدت زمان مشخصی از سرویس ها استفاده نکرده اند
— ◊امکان اطالع رسانی به مشتریانی که فعالیت آن ها بر مبنای رتبه بندی و امتیازات کم شده است
— ◊ارتباط بین باشگاه مشتریان در سایت و برنامه و امکان رد و بدل کردن اطالعات بین این دو
— ◊امکان ارسال اطالعات به دفتر مرکزی جهت برنامه ریزی راهبردی شعب
— ◊امکان نمایش پیشینهی مشتریان
(جمع خرید ،تعداد خرید ،آخرین تماس ،بدهکاری ،بستانکاری ،عالقمندی ها) همزمان با تماس
— ◊ثبت خواسته های سفارشی مشتری هنگام عضویت و چاپ آن در فیش آشپزخانه
— ◊امکان مشاهده آخرین پیک ارسالی به مشتری ،هنگام سفارش جدید
— ◊امکان اطالع رسانی محصوالت جدید به مشتریان
— ◊بررسی و ثبت نظرات مشتریان سالن و دلیوری
— ◊امکان دریافت اطالعات بر روی اپلیکیشن موبایل
— ◊امکان گزارش های مشترکین فعال و غیرفعال بر اساس بازه زمانی ،مبلغ و تعداد خرید
— ◊امکان گزارش میزان رضایتمندی مشتریان
— ◊گزارش تخفیف های ثبت شده و کارت تخفیف

پنل : SMS
— ◊ارسال پیامک به مشتریان پس از تعریف اشتراک ،ارسال سفارش ،مناسبت ها و...
— ◊ارسال تخفیفات دوره ای برای مشتریان خاص
— ◊ارسال پیامک به مشتریان بدهکار ،بستانکار ،پر خرید ،کم خرید و...
— ◊ارسال پیامک در زمان ورود و خروج کاربران به سیستم و یا اعمال هر گونه تغییر در
نرم افزار (حذف ،ویرایش ،ابطال فاکتور و)...
— ◊ارسال پیامک به مدیران پس از اتمام کار صندوق در هر شیفت کاری
— ◊امکان گزارش گیری از پیام های ارسال شده برای مشتریان
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مدیریت شعب
— ◊انتقال اطالعات فروش ،حسابداری و انبار از هر شعبه به سرور مرکزی و تجمیع آن ها
— ◊اعمال خط مشی شعب از دفتر مرکزی (قیمت گذاری ،تخفیفات ،تبلیغات ،سطوح دسترسی و)...
— ◊امکان تعریف شعب به همراه درصد پورسانت جهت فودکورت یا موارد درصد از فروش (مشارکت)
— ◊امکان تعریف کاربر به همراه تعیین دسترسی به گزارشات شعب
— ◊گزارش فروش روزانه و ماهانه به صورت سرجمع به همراه جزییات فروش و نحوهی تسویه
— ◊گزارش فروش و عملکرد کاربران به صورت سرجمع
— ◊گزارش فروش شعب به صورت سرجمع و محاسبه درصد پورسانت
— ◊گزارش فروش شعب بر اساس نوع فروش (حضوری ،سالن ،مشترکین و آنالین)
— ◊گزارش فروش به تفکیک کاالها و گروه های کاالیی
— ◊گزارش بر اساس نحوه آشنایی و به تفکیک تاریخ ،ساعت و شعبه
— ◊گزارش موجودی انبار شعب
— ◊گزارش فاکتورهای حذف شده به تفکیک شعب به همراه نمایش حذف کننده و زمان حذف
— ◊گزارش فاکتورهای ویرایش شده به همراه سابقه آن ها
— ◊نمودارهای فروش روزانه و ماهانه
— ◊امکان دریافت خروجی و به اشتراک گذاشتن گزارشات مانند تلگرام ،پست الکترونیک ،اکسل و...

امنیت
— ◊امکان تعریف کاربر به همراه دسترسی به تمامی گزینه های نرم افزار
— ◊ثبت تمامی رویدادها و فعالیت های کاربران
— ◊درج نام کاربری ،زمان ایجاد و ویرایش تمامی رکوردهای ثبت شده در بانک اطالعاتی
— ◊اعتبارسنجی تمامی اطالعات ،قبل از درج در بانک اطالعاتی
— ◊وجود ارتباط بین جداول بانک اطالعاتی و یکپارچه سازی آن ها
— ◊امکان ویرایش یا حذف یک فاکتور با کاربری مدیران ،بدون نیاز به خروج از نرم افزار
— ◊ثبت فایل پشتیبان اطالعات به صورت دوره ای و با رمز نگاری روی داده ها و فایل پشتیبان
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استقرار ،پیاده سازی و آموزش نرم افزار:
یکــی از مهــم تریــن عوامــل موفقیــت نــرم افزارهــای فــروش و مالــی ،پیــاده ســازی اصولــی و مناســب و
منطبــق بــا نیازهــای مجموعــه میباشــد کــه بــه آن خدمــات اســتقرار و پیــاده ســازی نــرم افــزار اطــاق
یگــردد .ایــن خدمــات باعــث میشــود دانــش اســتفاده از نــرم افــزار در رســتوران نهادینــه شــده و
م 
بــه بهتریــن نحــو مــورد بهــره بــرداری قــرار گیــرد .پــس از خریــد نــرم افــزار حامــی کارشناســان پشــتیبانی
شــرکت ،آمادگــی دارنــد تــا در اســرع وقــت اقــدام بــه نصــب و اســتقرار ایــن سیســتم نماینــد.
بــی تردیــد عنصــر آمــوزش یکــی از مولفــه هــای موثــر در راه انــدازی موفــق سیســتم اتوماســیون
رســتوران میباشــد .آمــوزش کار بــران یکــی از اصلــی تریــن خدماتــی اســت کــه کارشناســان شــرکت
پــس از نصــب نــرم افــزار حامــی بــه مشــتریان خــود ارایــه میدهنــد .بــا توجــه بــه اینکــه حامــی نــرم افــزاری
تخصصــی در حــوزه رســتوران بــوده و دارای امکاناتــی جامــع میباشــد ،الزم اســت نحــوه بــه کارگیــری
نــرم افــزار بــه خوبــی بــه کار بــران آمــوزش داده شــود .بنابرایــن کارشناســان حامــی پــس از اســتقرار نــرم
افــزار بــه دقــت تمامــی مــوارد اســتفاده از آن را آمــوزش میدهنــد.
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—— ◊پشتیبانی و خدمات پس از فروش:
پشــتیبانی کارآمــد ،یکــی از مهمتریــن دغدغــه
هــای مشــتریان هنــگام انتخــاب یــک نــرم افــزار
اســت .بــر اســاس نظرســنجی هــای انجــام شــده
از جامعــه خریــداران ،یکــی از شــاخص هــای مهــم
در انتخــاب محصــوالت داده پــردازی پارســیان
برتــری ایــن شــرکت در مقایســه بــا رقبــا در ارایــه
خدمــات پشــتیبانی در تمامــی مراحــل راه اندازی
و بهــره بــرداری از سیســتم میباشــد .بــه همیــن

منظــور ،تیمــی متشــکل از کارشناســان زبــده،
مجــرب و بــا اخــاق را در جهــت کارایــی حداکثــری
سیســتم هــا و آســایش خاطــر مشــتری گــرد هــم
آورده ایــم .مــا پشــتیبانی را مقولــه ای مهــم در
بقــای محصــول میدانیــم و همــواره در تالشــیم
خدماتــی متمایــز و جدیــد را بــرای مشــتریان بــه
ارمغــان آوریــم.

—— ◊خدمات پشتیبانی:
حامی جهت ارایه خدمات مطلوب به مشتریان از روش های زیر استفاده مینماید:
— ◊خدمــات ریمــوت :اســتفاده از ســرویس هایــی نظیــر ریمــوت دســکتاپ و اپلیکیشــن هــای
ریمــوت و خدمــات از راه دور جهــت حــل مشــکالت مشــتریان در ســریع تریــن زمــان ممکــن
— ◊تماس تلفنی :سعی بر حل مشکالت مشتریان طی تماس تلفنی و مکالمه با کارشناسان
— ◊خدمــات حضــوری :مشــتریان بــرای آن دســته از خدمــات کــه نیــاز بــه حضــور کارشــناس حامــی
در محــل پــروژه دارنــد میتواننــد از ایــن خدمــت اســتفاده نماینــد.
— ◊پایــگاه دانــش و ثبــت تیکــت :بــا توجــه بــه گســترش خدمــات الکترونیــک و فنــاوری اطالعــات
بــه عنــوان یکــی از الزامــات دنیــای امــروزی ،ارایــه خدمــات پشــتیبانی نیــز از ایــن تحــول دور
نمانــده و شــرکت هــای پیشــرو همچــون داده پــردازی پارســیان در برنامــه ریــزی ارایــه خدمــات
پشــتیبانی ســهم قابــل توجهــی را بــه خدمــات الکترونیــک تخصیــص داده انــد .یکــی از عمومــی
تریــن مصادیــق خدمــات الکترونیــک بهــره گیــری از ســامانه تیکتینــگ و پایــگاه دانــش
میباشــد .مشــتریان میتواننــد پاســخ بــه ســواالت متــداول خــود را در وب ســایت حامــی بــه
نشــانی  www.hamipos.comیافتــه و یــا در صــورت عــدم وجــود پاســخ ،تیکــت ثبــت
نماینــد تــا کارشناســان حامــی در اولیــن فرصــت به ســواالت پاســخ دهند.

سختافزارهای وابسته

Hardware
Devices
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صندوق های فروشگاهی:
کامپیوترهــای بــدون کیــس
()All-in-One
ایــن مــدل از سیســتم هــا عــاوه بــر
ظاهــر زیبــا ،فضــای کمتــری اشــغال
میکننــد ،مصــرف بــرق کمــی دارنــد و
جایگزین مناســبی برای سیســتم های
قدیمــی تحــت عنــوان کیــس و مانیتــور
هســتند .ایــن دســتگاه هــا در دو مــدل
لمســی و غیــر لمســی عرضــه میگردند.

صنــدوق مکانیــزه فــروش معمــوال
بــه صــورت لمســی مــورد اســتفاده
قــرار میگیــرد .از مزایــای آن میتــوان
بــه مقــاوم بــودن صفحــه لمســی و
دوام قطعــات نســبت بــه دســتگاه
هــای مشــابه دیگــر اشــاره نمــود .ایــن
دســتگاه هــا قابلیــت اتصــال نمایشــگر
دوم را دارنــد کــه همزمــان بــا انتخــاب
کاال ،عکــس و مبلــغ آن بــه مشــتری
نمایــش داده میشــود.

تبلتسفارشگیری:
جهــت ثبــت ســفارش مشــتری بــه
صــورت بــی ســیم توســط گارســون و
ارســال همزمان ســفارش به آشــپزخانه
اســتفاده میشــود .همچنیــن عملیات
نظرســنجی مشــتریان ســالن بــا ایــن
دســتگاه قابــل ثبــت میباشــد.

I

M

A

H

23

کالر آی دی:

پرینترحرارتی:
چاپگــر صــدور فیــش حرارتــی یــا پرینتــر
صــدور فیــش دارای امــکان بــرش
خــودکار کاغــذ و قابلیــت اتصــال
بــه پــورت هــای مختلــف سیســتم
میباشــد .ایــن مــدل از چــاپ بــا توجــه
بــه مکانیــزم حــرارت نیازمنــد کارتریــج و
جوهــر نبــوده و نســبت بــه پرینترهــای
قدیمــی ســرعت باالتــری دارد.

پرینتر قابل حمل (کمری):
پرینتــری اســت کــه بــرای گارســون و
بــه صــورت ســیار و بــی ســیم اســتفاده
میشــود تــا عمــل چــاپ صورتحســاب
در لحظــه و ســر میــز مشــتری انجــام
گــردد و یــا در صــورت نیاز برای مشــتری
بیجــک یــا قبــض پــارک ،صــادر شــود.

بــرای نمایــش اطالعــات مشــترکین در
زمــان تمــاس تلفنــی اســتفاده میشــود.
پــس از اتصــال خطــوط شــهری بــه ایــن
دســتگاه و نصــب بــر روی سیســتم
در زمــان تمــاس تلفنــی ،مشــترک
بــه صــورت خــودکار شناســایی و
اطالعــات آن در صفحــه فــروش
نمایــش داده میشــود تــا ســفارش در
کمتریــن زمــان ممکــن ثبــت گــردد.
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بارکدخوان:

کشوی پول:
جهــت نگهــداری پــول بــا قابلیــت
اتصــال بــه پرینتــر جهت باز شــدن درب
آن بــه صــورت خــودکار و در مــدل هــای
 4و  5خانــه طراحــی شــده اســت.

پیجر گارسون:

بارکــد خــوان جهــت شناســایی و
انتخــاب کاال بــرای درج در فاکتــور
فــروش و همچنیــن اختصــاص فاکتــور
بــه پیــک مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.

بــرای تســهیل در ارتبــاط مشــتری
بــا گارســون کاربــرد دارد کــه شــامل
فراخــوان رومیــزی و مــچ بنــد گارســون
اســت.

فراخوان مشتری:
امــکان اعــام شــماره فاکتور بــه صورت
صوتــی کــه قابلیــت نمایــش بــر روی
نمایشــگر را دارد و از چهــار قســمت
کیبــورد ،پلیــر ،نمایشــگر تــک ردیــف و
ســه ردیــف تشــکیل مــی شــود.

رول کاغذ حرارتی:
کاغــذ مــورد اســتفاده چاپگرهــای
حرارتــی میباشــد.
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فودکورت

پالزا

فودکورت

اطلس مال

فودکورت

کوروش

فودکورت

ارگ
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