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Quick Menu for Quick Service

Giới thiệu
Sản phẩm Wireless Quick Menu được thiết kế sáng tạo để phục vụ nhu cầu của khách hàng và nhà cung
cấp dịch vụ ăn uống, trong việc tạo một kết nối thường trực và tương tác thuận tiện tối đa. Đây là giải pháp
độc quyền công nghệ, tạo kết nối dễ dàng - sử dụng đơn giản với chi phí tối ưu, triển khai hợp lý. Với mỗi
yêu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ thiết kế đồ họa riêng giao diện menu để đáp ứng phù hợp nhu cầu.

Kết nối dễ dàng
Giải pháp Wireless Quick Menu được thiết kế dựa trên công nghệ RF hiện đại và bộ chip vi xử lý
mạnh mẽ, tạo được những kết nối không dây linh hoạt, dễ dàng triển khai. Mỗi một bàn ăn hoặc mỗi
phòng của nhà hàng được đặt một Quick Menu với những món được ưa thích nhất. Mỗi Quick Menu
cũng được cài đặt tên vị trí của phòng/bàn. Tại vị trí của quản lý nhà hàng, một bộ hiển thị Quick
Menu Display được lắp đặt, sẽ nhận các yêu cầu gọi món từ các Quick Menu gửi qua sóng vô tuyến và
hiển thị ra màn hình thông tin chi tiết yêu cầu gọi món (Vị trí/ tên món/ số lượng) để phục vụ.

Sử dụng đơn giản
Quick Menu có những nút nhấn để khách hàng có thể gọi
món nhanh, là những món ưa thích phổ biến nhất trong nhà
hàng. Sử dụng rất đơn giản, khách chỉ cần nhấn vào nút
tương ứng của món cần gọi thì yêu cầu gọi món được gửi
tức thời đến bộ Quick Menu Display.
Khách có thể tăng số lượng của món gọi bằng cách nhấn nút
gọi món nhiều lần. Nếu cần yêu cầu khác, khách nhấn nút
CALL Phục Vụ để gọi nhân viên phục vụ trực tiếp.

Chi phí tối ưu
Hiện tại trên thị trường có những sản phẩm menu điện tử
dựa trên máy tính bảng (tablet) với chi phí triển khai rất
cao kèm với những chi phí thay thế sửa chữa, thay thế do
rơi rớt, nứt bể, thất lạc của tablet trong quá trình khách
hàng sử dụng.
Quick Menu có ưu điểm vượt trội khi mà chi phí lắp đặt
tối ưu, chỉ bằng 1/5 so với chi phí để trang bị menu điện
tử tablet mà vẫn mang lại hiệu quả tương đương.
Đồng thời, Quick Menu bằng nhựa plastic có độ bền cao, có khả năng chịu va đập rơi rớt và
không có nguy cơ rủi ro bị mất mát thất lạc như các tablet, nên tiết kiệm đáng kể chi phí bảo trì.

Hiệu quả tài chính
Thay vì nhà hàng phải tuyển dụng nhiều nhân viên phục vụ trực tại các phòng/bàn và trả nhiều
chi phí lương nhân viên hằng tháng, chủ nhà hàng có thể tiết kiệm hơn 1/2 chi phí hằng tháng
này khi trang bị hệ thống Wireless Quick Menu. Chỉ cần khoảng 2 - 3 tháng, lợi ích tài chính từ
việc tiết kiệm này có thể giúp đạt hòan vốn khi đầu tư giải pháp thông minh Quick Menu.
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Lợi ích mang đến cho nhà hàng







Sự tiện lợi gọi món của khách hàng sẽ giúp kích tăng doanh thu nhà hàng
Giảm thời gian đáp ứng phục vụ (Order Cycle), giúp tăng hiệu quả 
Khai thác tối đa hiệu suất phục vụ chạy bàn
Quản lý công việc nhân viên tốt hơn, giảm thiểu chi phí nhân sự
Tạo phong cách nhà hàng phục vụ chuyên nghiệp
Được thiết kế đồ họa Quick Menu theo đặt hàng riêng

Lợi ích cho khách hàng
 Được trải nghiệm một không gian nhà hàng với phong
cách phục vụ chuyên nghiệp 
 Tạo sự đơn giản, thoải mái, tiện lợi trong việc gọi món
trực tiếp và được phục vụ nhanh chóng 
 Mang lại cảm giác hài lòng tuyệt đối

Khách hàng sử dụng Quick Menu
 Nhà hàng Karaoke 
 Nhà hàng ăn uống có không gian rộng/nhiều tầng 
 Cafe sân vườn rộng/ nhiều tầng hoặc có không gian riêng
 Dịch vụ Spa & Massage; Bar & Night Club
 Dịch vụ phòng chiếu phim HD mini
 Khu du lịch nghỉ dưỡng, cắm trại
 Khu chòi câu cá giải trí
 CLB thể thao giải trí: bida, cầu lông, thể dục thẩm mỹ, gym
 Căng tin các trung tâm ngoại ngữ
 Đặc biệt phù hợp cho việc bán hàng trực tiếp của công ty SX-PP sản phẩm nước giải khát


Đặc tính kỹ thuật Quick Menu
 Tùy chọn thiết kế giao diện bảng Menu với số nút nhấn gọi món: 12/24/36/48…
 Công nghệ không dây, khoảng cách tối đa 200m. Tần số 2.4 GHz, Pin sạc bên trong.
 Bộ hiển thị Quick Menu Display :
■ Kết nối tối đa 999 Quick Menu. Khả năng chạy độc lập hoặc chia sẻ màn hình máy tính.
■ Màn hình LCD 17” – 19”, hiển thị đồ họa font chữ lớn
■ Hiển thị danh sách yêu cầu gọi món: Vị trí – tên món – số lượng – (trạng thái pin) 
■ Có thể tùy chọn lắp đặt kết nối nhiều bộ hiển thị ở nhiều vị trí để đáp ứng phục vụ tốt hơn
 Có bộ tiếp sóng để tăng khoảng cách truyền tín hiệu đi xa không giới hạn
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Why Quick Menu?
Tăng doanh thu
Nhờ sự đơn giản tiện lợi trong việc gọi món, khách
hàng sẽ gọi nhiều món hơn, giúp tăng doanh số trên
từng hóa đơn của nhà hàng.

Đáp ứng phục vụ nhanh
Khách chỉ cần nhấn nút trên Menu và được nhà hàng đáp ứng phục vụ tức thời. Đặc
biệt phù hợp cho những loại nước uống đóng chai hay món ăn chế được biến sẵn.

Hiệu quả chi phí
Đầu tư thấp, thấy rõ hiệu quả tiết kiệm chi phí nhân công và doanh thu tăng hằng
tháng. Không lo lắng về chi phí bảo trì sửa chữa và thay thế do hư hỏng, mất mát.

Công nghệ mới lạ
Công nghệ mang tính mới lạ, kích thích khách hàng sử dụng thử Quick Menu của nhà
hàng. Tạo điểm nhấn khác biệt về ứng dụng công nghệ trong phục vụ.

Trải nghiệm của khách hàng
Khách hàng vào nhà hàng được trải nghiệm cung cách phục vụ như một V.I.P thật sự.
Sự hài lòng tuyệt đối của khách hàng sau khi ra về là những gì nhà hàng luôn có được.
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