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Değerli Restoran Sahipleri;
neyemekvar.com restoranların online platformlara olan
bağımlılığının her geçen gün artması ve mevcut platformların
restoranlardan talep ettiği ücret ve yüksek komisyonlara
karşı çözüm olarak geliştirilmiş bir sistemdir. Sistemimizin
amacı restoranların ihtiyaç duyduğu yazılım, reklam,
hammadde, yönetim, raporlama, satış ve kar oranlarını
arttırmayı hedeflemektedir. Her yeni gün gelişen ve değişen
dünyada insan alışkanlıkları da değişkenlik göstermektedir.
Ne yemek var ailesi olarak inovatif bir yaklaşımla çıkmış
Olduğumuz bu yolculukta son kullanıcı (restoran müşterisi)
ve restoran arasında ergonomik bir bağlantı kurma görevini
üstlenmekten Gurur duymaktayız

Hizmetlerimiz
Akıllı Magnet
QR Menü
Garson Çağır / Hesap İste Özelliği
Komisyonsuz Sipariş
Kurye Yönetim
Restoran Adresini
Navigasyon İle Müşteriye
Gönderme
Detaylı Raporlama
Taahhütsüz Kayıt
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Akıllı Magnet Nedir?
Akıllı magnet neyemekvar.com un geliştirdiği bir üründür.
Her restorana özel olarak tasarlanan akıllı magnet’in üzerinde
bulunan kare kodu akıllı telefonla okutarak restoranın güncel
menüsüne erişebilir, sistem üzerinden online veya telefon
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Dijital Menü Nedir?
Dijital menü ne yemek var.com un müşterilerimize
sunduğu bir hizmettir. Restoran panelinden oluşturmuş
olduğunuz menüler masaüstü
kartlarımızda QR kod sistemi ile tanımlanmıştır.
Masa kartlarında yer alan
QR kod sayesinde müşteriler menüyü rahatça
akıllı telefonlarına okutarak görüntüleyebilmekte
ve sipariş verebilmektedir.
Ayrıca sistem müşterinin Restoran içerisinde
olduğunu tespit ederse
hesap iste /garson çağır özelliğini aktif duruma
getirmektedir. Bu sistem
restoranın yönetimini kolaylaştırmaya
ve müşteri memnuniyeti artırmaya
yönelik geliştirilmiş bir özelliktir
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