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 المستقبل الذكي للمطاعم والمقاهي 



SMARTPOS المستقبل الذكي للمطاعم والمقاهي 

AT&T 12:34 PM



 جمع الطلبات عن الطاوالت  وتوزيعها حسب الترتيب بين المطبخ (نقاط الخدمة ) والمحاسب 

  إدارة المخزون والمشتريات 

    متابعة مؤشرات رضى العمالء 

     زيادة المبيعات وتحسين مستوى األداء  للمقهى ككل

تطبيق المديرتطبيق الطاهي تطبيق النادل

تطبيقات جمع الطلبات

SMARTPOS مكونات تطبيق

تطبيق اإلدارة

تطبيق المحاسب



 جمع الطلبات عن الطاوالت  وتوزيعها حسب الترتيب بين المطبخ (نقاط الخدمة ) والمحاسب 

أهمية  تطبيق  SMARTPOS  للمطاعم \ المقاهي ؟ 

 متابعة كفاءة أداء الموظفين كل على حده (النادل، الطباخ و المحاسب)

  إدارة المخزون والمشتريات 

    متابعة مؤشرات رضى العمالء 

     زيادة المبيعات وتحسين مستوى األداء  للمقهى ككل

 جمع الطلبات عن الطاوالت  وتوزيعها حسب الترتيب بين المطبخ (نقاط الخدمة ) والمحاسب 



 يقوم النادل بتمرير طلب الزبون عن طريق التطبيق
 من خالل الموبايل مباشرة إلى داخل المقهى/

 المطعم ليبقى تركيزه على خدمة زبائنه دون
 الحاجة إلى توصيل ورقة الطلب إلى الداخل مع

 تجنب األخطاء الناتجة عن كتابة طلب الزبون بخط
  اليد

 تستقبل طلبات النادل على شاشات المطبخ (نقاط
 الخدمة)والصندوق حسب الترتيب دون احتمالية

 اختالط الطلبات كما هو الحال في الطلبات
 المطبوعة أو  المكتوبة بخط اليد

 جمع الطلبات عن الطاوالت  وتوزيعها حسب الترتيب بين المطبخ (نقاط الخدمة ) والمحاسب 

Drink

Food



 متابعة كفاءة أداء الموظفين كل على حده (النادل، الطباخ و المحاسب)

يتيح لكم SMARTPOS  امكانية متابعة 
الوقت الزمني الذي يستهلكه  كل موظف في 

كل طلب من طلبات الزبون

 بحيث يتمكن المدير من مسائلة وتحسين أداء
 الموظفين األقل سرعة في إنجاز الخدمة

BURGER



  إدارة المخزون والمشتريات 

إدارة المخزون من حيث 
الموجودات والنواقص في 

المطعم والتنبيه عند 
الحاجة للتسوق مع مراعاة 
ان النظام يعمل عن إدخال 
مواد المشتريات على نظام 

 SMARTPOS

    متابعة مؤشرات رضى العمالء 

SugarCoffee



    متابعة مؤشرات رضى العمالء 

 يمكنك تطبيق المدير من اإلشراف مباشرة ومن
 الموبايل على وقت انتظار العمالء لطلباتهم على

  كل طاولة طوال اليوم

 كما ويستطيع المدير االشراف على وقت جلوس
 العمالء على كل طاولة

     زيادة المبيعات وتحسين مستوى األداء  للمقهى/المطعم ككل

BURGER



 إن إشراف المدير المباشر على أداء
 الموظفين وتحسين آلية جمع

 طلبات الزبائن عن الطاوالت كلها
 كفيلة بزيادة المبيعات وتحسين

 مستوى األداء العام

     زيادة المبيعات وتحسين مستوى األداء  للمقهى/المطعم ككل



كيف تشتري تطبيق SMARTPOS  ؟

يقوم مدير المقهى/المطعم بتحديد 
عدد البرامج المطلوبة حسب عدد 

النوادل وعدد نقاط الخدمة الموجودة 
في المقهى/المطعم وكذلك عدد 

المدراء اللذين يحتاجون لحيازة  تطبيق 
المدير ، أما بالنسبة لبرنامج المحاسب 

فكل مقهى/مطعم يحتاج إلى برنامج  
محاسب واحد فقط

يدفع ثمن التطبيق لمرة واحدة ويتم 
تركيبه على جهاز موبايل أو جهاز لوحي 

واحد فقط  وتشمل الكلفة التحديثات 
والصيانه لمدة عام واحد  ويستطيع 

المقهى تجديد عقد الصيانه لعام جديد 
وبكلفة ٥٠٠ درهم لكل برنامج

تحسب الكلفة على أساس ١٥٠٠ درهم 
للبرنامج الواحد مضروبة بعدد البرامج 

المطلوبة  عدد النوادل

عدد المدراء

برنامج محاسب واحد

عدد نقاط الخدمة

عدد البرامج المطلوبة Xالكلفة = ١٥٠٠
درهم

الكلفة تشمل التحديثات 
والصيانة لمدة عام واحد

تجديد عقد الصيانة لعام جديد 
٥٠٠ درهم لكل برنامج



AT&T 12:34 PM

Special Offers

Recent Quick

1

ترسل الطلبات إلى 
المطبخ

يجهز الطاهي الطلب 
ويقوم بالضغط على زر 

الطلب جاهز

Order Ready

TABLE 1 Ahmad Maher RECEIVED ASSIGNED01:30 PM 01:35 PM

Pasta : without onion 

01 02 02
Pasta Fresh Yogurt Indian

Order Ready

TABLE 4 Mohammed RECEIVED ASSIGNED01:40 PM

01
Fresh Yogurt 

02 05
WaterCoffee

2

يرسل تنبيه إلى 
النادل على رقم 

الطاولة الجاهزة

يضغط النادل على زر 
تمت الخدمة ليرسل 

تنبيه إلى المحاسب

AT&T 12:34 PM

1

5 6

2
01:30 PM 01:00 PM

3

1 5   :   0 0
MIN SEC

4
02:30 PM

0 5   :   1 0
MIN SEC

1 0   :   1 5
MIN SEC

AT&T 12:34 PM

Your Order

Order Served

Table 1

Fresh Yogurt Fruit
spaghetti, bacon, garlic, 
Parmesan and eggs

Price : $ 5010 min

Pasta-lunch
spaghetti, bacon, garlic, 
Parmesan and eggs

Price : $ 10018 min

Indian-lunch
Mushrooms, broccoli and 
bacon in cream with blue 
cheese, mozzarella

Price : $ 8015 min

01

02

02

3

تجهز الفاتورة

AT&T 12:34 PM

Table 1 $ 240 4

Table 2 $ 300 1

Table 3 $ 200 3

Table 4 $ 50012

Table 5 $ 350 5

Table 6 $ 4509

Table 7 $ 240 4

Tabels Take Away

Search

AT&T 12:34 PM

Invoice

Pasta -lunch $ 100

$ 230Sub Total

$ 10Tax (10%)

$ 240Total

01

Indian -lunch $ 8002

Fresh Yogurt $ 5002

Payment method

Cash Credit Card Visa

 Discount

Paid

Table 1

4

يقوم النادل بتجميع 
الطلبات من الطاوالت

SMARTPOS كيف يعمل تطبيق



OUR CLIENTS

www.smarteletec.com

SMARTELETEC - SPAIN
Smarteletec Spain

3 UR. Monte Hacho, 51003, 

Ceuta – Spain

Email   : es@smarteletec.com

Phone : +34 956 757 951

SMARTELETEC - QATAR
Al Nawras for smartphones applications trading as Smarteletec

Office no. 118, 1 Floor, Al Matar Commercial Center, 

Doha, Qatar

Email   : qa@smarteletec.com

Phone : +974 44659944

SMARTELETEC - JORDAN
Al Waseet for smartphones applications trading as Smarteletec

4th Floor, Building no.313, Queen Rania Street,

Amman – Jordan

Email   : jo@smarteletec.com

Phone : +962 65 335 515

OFFICES

SMARTELETEC - MOROCCO
4th Floor  Suite 7, Ekamat Wasim, Straight After McDonalds

Al  Wilaya - Tétouan – Morocco

Email   : ma@smarteletec.com

Phone : +212 539991539



HTTPS://YOUTU.BE/SJD٨٣JMX_GO

 SMARTPOS THE FUTURE FOR CAFES & RESTAURANTS

 SMARTPOS شاهد الفيديو التعريفي الخاص ب



THANK YOU

www.smarteletec.com


