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Yeni Nesil
RESTORAN OTOMASYON SİSTEMİ
TABLET MENÜ
Masadan müşteri sipariş uygulaması
ŞEF’İM WEB REPORTS
Cep telefonundan raporlama sistemi
ŞUBE KONSOL
Merkezden Şube Kontrolü
ÜRETİM
Mutfak Takip
YEMEK SEPETİ UYGULAMASI
PAKET SERVİS UYGULAMASI
YEMEK ÇEKİ UYGULAMASI

FAST FOOD

restoran

cafe

LOKANTA



• Masa takip edebilir.
• Boş masalar görülebilir
• Kişi sayısı görülebilir
• Masa açık kalma süresi 
  görülebilir

Masadan alınan sipariş 
ilgili mutfak yazıcısından 
yazdırılabilir.

ERKEN ÖDEME / ALMAN USULÜ
Erken Ödeme ile kişinin kendi 
hesabını ödeyip masadan 
kalkması mümün olabilir.

Yeni Nesil

RESTORAN 
OTOMASYON 

SİSTEMİ

ÜRÜN NOTU
Müşterinin ürün ile ilgili istekleri
not olarak mutfak çıktısında gönderilebilir.

MARŞLAMA
Alakart restoranlarda müşterinin ilk verdiği

sipariş bitmek üzere iken mutfağa ana yemek

için haber verebilir.
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Müşterinin istediği ürün ile ilgili özel isteklerinin girileceği 
ekran Örneğin; Pizza için ‘’Mantarsız’’, Yemeğin ‘’Bol 
soslu’’ olması gibi.www.vegasefim.net
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ŞEFİM & ENTEGRASYON

ÜRETİM 

ARAYAN MÜŞTERİYİ TANIMA ˝CALLER ID˝

Paket serviste arayan müşteri daha önce aramış ise
ekranda müşteri bilgileri daha önceki

sipariş bilgileri görülebilmektedir.

✓ Masa Takibi
✓ Garson Takibi
✓ Adisyon Takibi
✓ Kasa Takibi
✓ Gün Sonu Raporlarama
✓ Ürün Reçeteleri
✓ Maliyetledirme
✓ Üretim
✓ Cost Raporları

Yeni Nesil

RESTORAN 
OTOMASYON SİSTEMİ

3

www.drbarkod.com

✓ Her ürüne özel reçete tanımlanabilir.
✓ Her ürün için gerekli olan ihtiyaç listeni hazırlayıp,
 eksik olan malzemelerin listesini raporlar.
✓ Mutfakta kullanılan malzemelerin stoklarını takip eder.
✓ Gün içinde bir çok defa alım ve zaiyat girilebilir.

✓ Gün içinde yapılan satışları, alımları ve kayıpların takibini yapar.
✓ Reçeteler 1 kere hazırlanır ve isteğe göre başka ürünlere kopyalanarak hızlı reçete girişi yapılabilir.
✓ Reçete içerikleri değiştirilerek, güncellenebilir.
✓ Üretimler günlük,haftalık ve aylık yapılabilir.
✓ Üretim sonucu tüm ürünlerin envanteri çıkartılıp sayıma hazırlanır.
✓ Haftalık ve haftanın günlerine göre '' Ortalama hammadde kullanım raporu'' verir.

www.vegasefim.net

YEMEK SEPETİ ENTEGRASYONU
Yemek Sepetine düşen siparişler otomatik olarak

Şef’im programında paket servis ekranına düşer.

Buradan gönderim yapılabilir.
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ÖDEME ALMA İŞLEMİ
Bu ekranda ödeme butonuna 
basaraködemenin nakit mi kredi kartı 
mı olduğunu belirliyoruz ve satış 
işlemini tamamlıyoruz. Satış işlemi 
bittiği anda Şef’im programında 
ödemesi alınan masa otomatik olarak 
kapanmış olacaaktır. Bu ekranda 
parçalı ödeme alınabilmektedir.

AÇIK MASALARIN SEÇİMİ
Bu ekranda Şef’im programı üzerinde 
açık olan tüm masaların listesi 
getirilmekte ve Şef’im tarafından 
çıkarılan hesap pusulası üzerinde 
bulunan çek numarası ile ödeme 
alınacak masa seçimi bu ekranda 
yapılmaktadır.



Sipariş Detay & Onaylama
Seçilen ürünlerin toplu listesi 
listelenip garson tarafından 
onaylanarak ilgili masanın açılması
ve yazıcılara çıktı gönderilmesi 
sağlanabilir. Miktarlar değiştirilebilir, 
ürün çıkartılabilir, eklenebilir.

Tablet menü üzerinde adisyon 
görüntüsü alınır, istenirse print 
edilebilir.

Çoklu Dil Desteği (Multilanguage)

Farklı diller arasında
hızlı ve kolay geçiş

+90 212 427 02 01
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TABLET MENÜ

Müşterİye Seçİm İmkanı

Masa Seçimi ve Sipariş Girişi
Garson tarafından masa 
seçilerek Tablet Menü müşteriye 
verilir ve ürünlerin seçilmesi 
sağlanır.

Kullanımı Kolay ve Hızlı
Herkesin kullanabileceği kullanıcı 
dostu ekran tasarımı ile 
müşterilerimiz zorluk yaşamadan 
siparişlerini oluşturabilecekler.

Geniş Ürün Detayları
Seçilen Ürün ile ilgili detaylı 
bilgiler sunulabilir. Ürün 
açıklaması, Servis süresi, 
Kalori bilgisi, vb. bilgileri 
görüntülenebilir.

www.vegasefim.net



Masa Üstü Raporlama Menüsü
Masa Üstü raporlama menüsü Restorantlarınız arasında kıyaslama yapma imkanı 
sunmaktadır. 
Raporlamalar size günlük, haftalık, aylık veya saatlik bilgiler 
sunabilmektedir. Bu raporlama sayesinde tek bir merkezden tüm şubelerinizi 
denetleme şansınız olacaktır.

Hangi Raporları İzleyebileceksiniz
Şef’im Web Reports programına girdiğinizde karşınıza gelecek ekranda tarih seçimi 
yaptığınızda karşınıza fotoğrafta olduğu gibi Kasa raporu, Açık Masalar, Açık Hesaplar, 
Personel ciroları, Paket Servis ve Kurye raporları Ürün Satış raporları ve Envanter 
raporları çıkacaktır. Seçtiğiniz rapora anlık olarak ulaşabilecek ve  Restorantlarınızın 
durumunu kontrol edebileceksiniz.

Şef’im Web Reports Nedir?
Şef’im Web Reports Vega yazılım tarafından şubeli restoranlar için
geliştirilmiş detaylı bir raporlama sistemidir. Restorantlarınızın
anlık satışlarını anlık envanter durumlarını v.b. birçok rapora
internete çıkabildiğiniz herhangi bir cihazdan ulaşabilmenizi sağlamaktadır.

ŞUBE KONSOL (Şubeler Kontrol Altında)

Şube Konsol Nedir?
Şef’im programımızda yeni olarak eklenen bu özellik merkezde bulunan Master data 
üzerinden tüm şubelerinizdeki kullanılan datalara ürün yazabilir veya fiyat değişikliği 
yapabilirsiniz. Bu fiyat ve ürün gönderim işi sırasında farklı lokasyonlarda bulunan 
şubelerde farklı fiyat uygulaması olabilir, bu durumda Master data üzerinden her 
şubeye uygun fiyat ve ürün yönlendirmesi yapılabilmektedir.

Şube Konsol Özellikleri
Şube Konsol programı ile sadece fiyat değişikliği değil esnek yapısı ile ürün gönderimi, ürün grubu 
gönderimi, kullanıcı gönderimi veya yazıcı tanımlarını da göndermek mümkündür. Hatta O gün için yapılacak 
kampanyaları gönderebilir. Kampanya bitiminde de yapılacak küçük ayarlarla pasif hale geçirilebilir. Bu 
program sayesinde iş yükünüz azalacak ve otomasyon işleriniz hızlı ve güvenli olacaktır.

Şube konsol ekranı kullanılarak eklemiş olduğumuz tüm 
şubelere anlık fiyat değişikliği gönderimi yapılabilmektedir. 
Farklı illerde veya farklı lokasyonlarda bulunan şubelerde farklı 
fiyat kullanımı olmaktadır. Şube konsol ile bu tarz durumlarda 
şubelere göre fiyat gönderimi yapılabilmektedir.
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Şef’im Gelişmiş Raporlama Sistemi

CEP
TELEFONUNDAN

MOBİL TA
KİP
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Ingenico İDE280 Ingenico İWE280 DS2 - Windovs DS3 - Windovs

Posbank Any Shop Posbank TYSSO Dokunmatik PC WF350-Android

Dokunmatik PC Enpos YN100 DIGI SM 100 PC+Windovs

Anten Tavan Tipi - Anten Netum 1208 Tiger CS26

Şef’im Web Reports Paket Servis Vega Şef’im Tablet Menü

Vega Yazılım Şube Konsol

Şube Konsol

Caller ID Modem Yemek Sepeti

Para Çekmecesi Fiş Yazıcı Ups (Güç Kaynağı) Inter Dokunmatik
Monitör

PIZZA

www.drbarkod.com
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