
  WinRestنرم افزار مديريت رستوران
 

Delphi , ASP.Net C#  زبان برنامه نويسي
SQL SERVER 2000 and Later  بانكهاي اطالعاتي مورد كاربرد     

WinXP and Later   قابليت اجرا  بروي سيستم عامل

ST‐2000 & ST‐Pro /Rest  يسخت افزار هاي قابل پشتيبان  

Serial , Rj‐45  ارتباطاتنوع   

 ويژگيها و امكانات

 دسترسي قابل پرسنل و منوها روي بر متفاوت دسترسي سطوح تعيين با مختلف كاربران تعريف  •    

 وعده هر براي دريافت به مجاز زماني بازه 5 حداكثر تعيين و روز در غذايي وعده چندين تعريف امكان  •    

 وعده هر در رزرو غير حالت در دسر نوع 2و غذا نوع 3 و رزرو حالت در دسر و غذا نامحدود معرفي امكان  •    

 مشخص زماني هاي بازه در دسر يا غذا هر براي متفاوت قيمتهاي تعريف  •    

 مجموعه يك براي متعدد پيمانكاران و رستورانها تعريف  •    

 سيستم گزارشات تفكيك و بندي دسته جهت سازماني چارت ترسيم و متفاوت كاري گروههاي تعريف  •    

     مجوزهاي تعيين و وعده هر در مصرفي غذاي حداكثر شامل رستوران اطالعات و فردي مشخصات با پرسنل تعريف  •    
 درآن          مجاز زماني بازه و خاص غذايي وعده يك ، رژيمي غير / رژيمي غذاي ، خاص دستگاه ، خاص رستوران از استفاده         

  وعده و .............         
 خاص افراد براي غذايي تقويم تعريف امكان       •

 خاص قسمت يا شخص براي ميهمان كارتهاي معرفي       •

 پيمانكار سوي از هفتگي شكل به رستوران غذاي منوي تعريف       •

 ژتون صدور و غذا دريافت لحظه در مهمان يا پرسنل اطالعات دستي ثبت امكان       •

    كارت ارسال فيش، صدور افزاري نرم كنترل تخليه، ساعت، تنظيم عمليات خودكار اجراي جهت زمانبندي تعريف امكان       •
 معتبر،        

 كاربر حضور به نياز بدون و برنامه اجراي بدون تقويم ارسال و رزرو ليست پردازش و ارسال     • 

  دستگاهها با برنامه تبادالت و سيستم وقايع ثبت امكان      •
  و گزارشگيري ازمانده اعتبارو شارژ اعتبار صورت   امكان تعريف اعتبار ريالي در نرم افزار براي پرسنل جهت دريافت وعده هاي غذايي      •

  گرفته توسط كاربر(به تفكيك كاربران تعريف شده در نرم افزار)        
  دريافت ......    با رزرو مغايريت ، شده رزرو دسرهاي و غذا ، شده صرف دسرهاي و غذا محدوده در آماده گزارش 20      •

 ...پيمانكارو ، رستوران ، ،گروه واحد تاريخ،پرسنل، اساس بر ها گزارش تفكيك و ترتيب انتخاب تنوع با        

  : ويژه امكانات
 توجه با كاربر دخالت به نياز بدون ويژه سرويس طريق از رزرو ليست پردازش و ارسال ، فيش صدور ، تخليه مديريت امكان •    

  . گرفته صورت قبل از هاي زمانبندي به        
 مختص ياكيوسك كامپيوتر به افراد دسترسي طريق از روز هر در مختلف هاي وعده براي دسر و غذا وب تحت و افزاري نرم رزرو •    

 . فرد هر براي اختصاصي عبور كلمه با رزرو      

  جهت پرهيز از ورود اطالعات  (SQL)نسخه  صنعت و علم شركت كاركرد كنترل افزار نرم با افزار نرم پرسنلي بانك ارتباط •   
 رستوران برنامه به كاركرد كنترل برنامه پرسنل تغييرات انعكاس و مجدد      

  ) شده انجام رزرو حذف يا تغيير فرجه(هفتگي يا روزانه شكل به پرسنل براي رزرو به مجاز هاي زمان تعريف •   
 كارمند سهم و سازمان سهم تفكيك با ريالي هاي گزارش استخراج     •

  (Fast Report)گزارش ساز پويا   •  

  نياز صورت در سيستم مدير براي پرسنل رزرو حذف يا تغيير ، انجام امكان     •
  www.elmosanat.comشركت  سايت وب طريق از رساني روز به و كننده استفاده محل در آموزش ، آسان كاربري    • 

 


