
نرم افزار های رستورانی



درباره شرکت    

در 	  اصنـاف  بـرای  نرم افـزاری  اتوماسـیون های  شـامل  آریـا،  نرم افزارهـای  مجموعـه 
سـال 1375 شـکل گرفت. موسسـین شـرکت در ابتدا با تعیین بازار هدف با صنف 
رسـتوران فعالیت خود را آغاز نمودند؛ به نحوی که اولین نسـخه از برنامه سیسـتم 
مکانیزاسـیون رسـتورانی با نام تجاری سـمر در سـال 1375 در یکی از رسـتوران های 
تنـوع  و  نرم افـزار  بهبـود  و  امکانـات  گسـترش  بـا  سـپس  و  گردیـد  نصـب  تهـران 
از جملـه صنـف قنـادی و آجیـل و  از سـال 1384 در سـایر اصنـاف  بازارهـای هـدف 
خشـکبار و آرایشـگاهی و فروشـگاه های زنجیره ای و سـایر بخش ها مانند پوشـاک و 
پروتئین و کیف و کفش و ... مشـغول به فعالیت می باشـد و با توجه به پیشـرفت 
روز افـزون فنـاوری، بـر پایـه تحقیـق و توسـعه بـا تولیـد نرم افزارهـای متناسـب بـرای 

پاسـخگویی بـه نیازهـای فعلـی و آتـی مشـتریان، فعـال می باشـد.
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اتوماسیون رستوران، کترینگ، فست فود و کافی شاپ    

نرم افـزار رسـتوران و کترینـگ و فسـت فـود، بـه مدیـران کمـک می کنـد تـا تسـلط بهتـری بـر 	 
رونـد سـرویس دهـی بـه مشـتریان و مدیریـت مجموعـه خـود را داشـته باشـند و نیـز  در هـر 
لحظـه و هـر مـکان بـه صـورت آنـی از اطالعـات و فراینـد فعالیـت محـل کار خـود آگاه باشـند. 

ویژگی های نرم افزار رستوران و کترینگ و فست فود    

ایـن محصـول بـا سـرعت، دقـت و امنیـت، همـراه بـا کاربری آسـان، بـه صرفه جویـی منابع و 	 
افزایـش سـود و رضایـت مشـتریان در بهبـود فرآینـد مدیریت یاری می رسـاند.  



4

ز نرم افزار     امکانات بار

تعیین سطوح دسترسی مختلف. 1
گزارشات متنوع فروش و انبار. 2
امکان نمایش سوابق و عملیات روی فاکتورها. 3
کنترل موجودی انبار در لحظه، بر روی تبلت سفارش گیر  گارسون و صندوق . 4
انبارگردانی و ثبت سند کسر و اضافه. 5
6 .)Cost Control( کنترل مصرف مواد
بـرای . 7 مسـتقل  مرکـز  یـک  از  فـروش  سیاسـت گذاری  و  اطالعـات  نظـارت  کنتـرل 

شـعب( بیـن  اطالعـات  )نرم افـزار   شـعب 

نمودارهای فروش )ریالی / تعدادی / درصدی(

گزارش گیری عملیات صندوق

فاکتور فروش پیشرفته

داشبورد مدیریت
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پشتیبانی و آموزش   

خدمـات شـرکت در تمـام مراحـل فرآینـد کار از قبیـل مشـاوره، نصـب، راه انـدازی و 	 
سـرویس پشـتیبانی در خدمـت مشـتریان خواهـد بـود. بـه جهـت افزایـش رضایـت 

مشـتریان، ایـن خدمـات بـه صـورت حضـوری و تلفنـی و آنالیـن انجـام می گـردد.

بصـورت 	  تخصصـی  مباحـث  آمـوزش  به همـراه  نرم افزارهـا  کاربـردی  آموزش هـای 
می پذیـرد. انجـام  دوره ای 



مشاوره تخصصی   

تیـم حرفـه ای مجموعـه نرم افزارهـای آریـا، بـا بررسـی تخصصـی کسـب و کار شـما و 	 
مدیریـت  می دهـد.   پیشـنهاد  را  متناسـب  راهکارهـای  حرفـه ای،  نیازسـنجی  انجـام 
بـا مشـاوره های سـخت افزاری و نرم افـزاری مـا بهبـود بخشـید.  را  کسـب و کار خـود 

راه اندازی و چیدمان	 
اتوماسیون و مکانیزاسیون	 
مالی و حسابداری	 
زنجیره تأمین محصوالت	 
اصول مشتری مداری	 
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برخی از مشتریان ما   

و 	  کیفیـت محصـوالت  بهبـود مسـتمر  طریـق  از  رضایـت مشـتریان  افزایـش  بـر  تمرکـز 
ماسـت. بـرای  اساسـی  اولویـت  خدمـات 

رستوران شمشیری. 1

رستوران پسر خاله . 2

مجموعه رستوران های ارکیده. 3

رستوران سفیر. 4

فست فود خاتون پاالدیوم. 5

رستوران اقدسیه. 6

کافه رئیس. 7

کافی شاپ هات چاکلت  . 8

ساندویچ هایدا . 9

رستوران نویان. 10

رستوران کوهپایه. 11

فود کورت شریف. 12

سفره خانه سنتی بابا قدرت. 13

مجتمع پذیرایی دهکده. 14

رستوران اکبر جوجه. 15

رستوران جوان. 16

مجموعه رستوران های میرزایی. 17



نرم افزار های رستورانی

خیابان مطهری، خیابان علی  اکبری، بعد 
از زینالی، پالک 111، طبقه 3، واحد 7

021-860 159  66
021-860 159  45info@aryapos.comARYAPOS.IR


