ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺳﺎن ﺳﻔﺎرﺷﺎت در رﺳﺘﻮران ﻫﺎ و
ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ “ﻧﺮم اﻓﺰار ﺳﻔﺎرﺷﺎت” -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۴
اﮔﺮ از دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ ﯾﮏ رﺳﺘﻮران ﺧﺎص ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ،ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ از زﻣﺎن
آوردن ﺳﻔﺎرش ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺮگ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪه آن رﺳﺘﻮران ﻧﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد.
ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ روﻧﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻔﺎرش و رﺳﺎﻧﺪﻧﺶ ﺑﻪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﻔﺎرش

زودﺗﺮ آﻣﺎده ﺷﺪه و ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

“ﻧﺮم اﻓﺰار ﺳﻔﺎرﺷﺎت” اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ،واﺳﻄﻪ ﻫﺎ را در ﺛﺒﺖ و

ارﺳﺎل ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪه و ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﺳﻔﺎرﺷﺎت را آﺳﺎن ﺗﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﯾﺪه اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﯾﺎدﺷﺪه در اﺻﻞ ﮐﺎﻫﺶ رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ و رﺳﯿﺪن ﺳﺮﯾﻊ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺑﻪ آﻣﺎده

ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن ﺑﻮده .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﯾﮏ رﺳﺘﻮران ﺑﺰرگ را ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ده ﻫﺎ ﮔﺎرﺳﻮن دارد و در ﻫﺮ
دﻗﯿﻘﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﭼﻨﯿﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ در ﺗﺒﻠﺖ ﯾﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﮔﺎرﺳﻮن ﻫﺎ ،دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﮕﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ اﺷﺎره ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻔﺎرﺷﺎت را
در ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﯿﺮﻧﺪه ای ﮐﻪ در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻧﺮم اﻓﺰار ﺳﻔﺎرﺷﺎت را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﺷﯿﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ ﺷﯿﻮه “ﺗﮑﯽ” ﮐﻪ در آن ﺳﻔﺎرش را در
ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ )ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ و ﻗﻠﻢ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه(
و دﯾﮕﺮی ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺠﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ وای ﻓﺎی ﻫﺎت اﺳﭙﺎت ﯾﮏ
ﮔﺠﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪه )ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ( ،ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮای آن ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﺮم اﻓﺰار ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ آن ﻣﯽ ﺗﻮان

ﻓﺮوش روز و ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮد .ﻣﺪﯾﺮ رﺳﺘﻮران ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻮی
“ﻫﻤﻪ ﺳﻔﺎرﺷﺎت اﻣﺮوز”“ ،ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺳﻔﺎرﺷﺎت” و “ﻧﻤﻮدارﻫﺎ” ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻓﺮوش ﺧﻮد

ﻣﻄﻠﻊ ﮔﺮدد.

ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل را ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺜﻞ

ﻗﻮرﻣﻪ ﺳﺒﺰی ﯾﮏ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای آن ﮔﺬاﺷﺖ .ﺳﭙﺲ از
ﻣﻨﻮی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﯿﺰ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺳﻔﺎرش را وارد ﻧﻤﻮده و روی ﻗﺮﻣﻪ ﺳﺒﺰی ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺳﻔﺎرش ﺑﺎ
ذﮐﺮ ﺷﻤﺎره ﻣﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﯿﺮﻧﺪه ارﺳﺎل ﺷﻮد.
ﻧﺮم اﻓﺰار ﺳﻔﺎرﺷﺎت در ﻋﻤﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎگ ﻫﺎی آن ﺑﻪ ﻣﺪد ﮔﺰارﺷﺎت
ﮐﺎرﺑﺮان رﻓﻊ ﺷﺪه ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﭼﻨﺪان ﺟﺎﻟﺒﯽ را در آن ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻧﻤﯽ ﺗﻮان
ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل آﯾﮑﻦ رﻧﮕﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻨﺪ ﻣﻨﻮﻫﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ
اﺳﺘﻔﺎده آزاردﻫﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮ ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎن ﺳﻮﺋﯿﭻ ﺑﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﮑﯽ و ﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ
دﯾﺘﺎی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ را از ﻣﻨﻮی ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن از

ﺳﻔﺎرﺷﺎت در اپ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻮدﻧﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﯿﺶ ارﺗﻘﺎ دﻫﺪ.
اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺮم اﻓﺰار ﺳﻔﺎرﺷﺎت را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮد .اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ رﺳﺘﻮران
ﯾﺎ ﮐﺎﻓﻪ ای ﻫﺴﺘﯿﺪ و در آن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻧﺮم اﻓﺰار ﺳﻔﺎرﺷﺎت را در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر
ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻣﯿﺰان ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻮدﻧﺶ را در ﻋﻤﻞ ﺑﺴﻨﺠﯿﺪ.
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