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Temassiz Menü Nedir?

Temassız Menü

Temassız Menü; Restoran, kafe, pub, pastane, kahve dükkanları ve otellere kadar her işletmeye

uygun, tüm akıllı cep telefonları ve tabletlerle uyumlu dijital bir menüdür. QR Menü okutularak

servis elemanına ihtiyaç duymadan tüm sipariş sürecini kendi cep telefonundan yönetebilir,

güvenli ve hijyenik bir ortam eşliğinde müşterinize en iyi hizmeti sunarsınız.Bulut sistemi

sayesinde menülerinizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, kampanya oluşturabilir ve raporlama

süreçlerini takip edersiniz.

Unutmayın: Hijyen konseyi verilerine göre menü kitapçıkları en kirli 10 yer arasında 8. sırada!

Temassız Menü Nasıl Okutulur?

Telefonunuzdan QR Kod uygulamasını açın.Telefon kamerasını QR kodun üzerine getirin. QR

kod uygulamanın gösterdiği köşelerin içine geldiği anda kod otomatik olarak okunacak ve sizi

ilgili bağlantıya yönlendirecektir. 
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Müşterileriniz temassız menüyü cep telefonunun kamerasıyla tarattıktan sonra POS sisteminizle

entegre çalışan QR Menu Order sayfasına erişerek en güncel menüye ulaşır, siparişini bu sayfa

üzerinden verir. Sipariş, mutfağa ve POS sisteminize aynı anda ulaşır. Hazırlanan sipariş

personel tarafından masaya teslim edilir. Online ödeme, sisteme tanımlı kredi kartı üzerinden

yapılır. Konuyla ilgili videoya QAR Akıllı Menü kanalından ulaşabilirsiniz. 

Temassız Menü Avantajları

Temassız Menü ile müşterilerinize hijyenik ortam oluşturmanın yanı sıra menü bastırmak ve

güncellemek için yüksek bedeller ödemezsiniz.

Müşteriler diledikleri an kendi mobil cihazlarından 2 saniye gibi kısa bir sürede temassız

menüye erişir ve servis elemanını beklemeden sipariş verebilirler.

Tüm verilerinizi otomatik zamanlama ile buluta taşınırken, size de kahvenizi yudumlayıp,

keyfini çıkarmak kalır. 

Temassız Menü Nerelerde Kullanılır?
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Bonus: Genel Olarak Karekodlar ile Yapılabilecekler Nelerdir?

-Eğitim amaçlı kullanıp, soruların yanına yerleştirilen karekodlarasoru çözümleri

konabilmektedir.

–Kartvizitlere web sitesi yazılması yerine, konulan karekod içine link yerleştirilebilmektedir.

–Alışveriş için fırsata dönüştürülebilir.

–Yaygın olarak günümüzde de kullanıldığı şekliyle, her türlü tabela ve panoda reklam amaçlı

kullanılabilmektedir.

https://www.youtube.com/watch?v=xeMEwMjcslI
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–İlaç kutularında, prospektüs niyetine kullanılabilmektedir.

–Bilet, kart gibi önem taşıyan belgelerde kullanılabilmektedir.

Müşterileriniz masa, camekan, ayaklı pano, kart tutucu, kullan at bardak altlıkları gibi alanlara

yerleştieceğiniz QR kodları (Kare Kod) okutarak menünüze 3 saniye içerisinde ulaşır. Siparişine

kolaylıkla karar verir.

 

QAR Akıllı Menü

Çoklu Dil Seçeneği

Ücretsiz Kurulum

7/24 Ücretsiz Teknik Destek

Ücretsiz Hosting ve Bulut Servis

Temassız Menü Örneği



İşletmeye Özel Tasarım

12 Saat içinde Aktivasyon

Yönetim Paneli

Ücretsiz QR Menü Baskısı

İşletme Logosu ve Bilgileri

Sosyal Medya Bağlantıları

Ücretsiz Kurumsal Mail Adresi

Günlük-Haftalık-Aylık Raporlama

Tek Sefer Kurulum, Ömür Boyu Kullanım

(Ücretsiz Keşif İçin İletişime Geçiniz.)

Tel: 0531 468 30 52

 

Bunu paylaş:

Kategoriler: Karekod Nedir?

Etiketler: dijital menü, dijital menü nedir, Genel Olarak Karekodlar ile Yapılabilecekler Nelerdir?, kare kod,
karekod menü nedir?, karekod menü oluşturma, karekod menü özellikleri, karekod nedir?, karekod oluşturma,
nedir, nerelerde kullanılır?, qr kod menü, qr menü nedir, temassız menü, Temassız Menü Avantajları, temassız
menü kullanım alanları, Temassız Menü Nasıl Okutulur?, temassız menü nedir?, Temassız Menü Nerelerde
Kullanılır?

Yorum bırak

 

Karekod Blog
Yukarı dön

Exit mobile version

https://www.karekod.org/iletisim.html?amp
https://www.karekod.org/blog/category/karekod-nedir/?amp
https://www.karekod.org/blog/tag/dijital-menu/?amp
https://www.karekod.org/blog/tag/dijital-menu-nedir/?amp
https://www.karekod.org/blog/tag/genel-olarak-karekodlar-ile-yapilabilecekler-nelerdir/?amp
https://www.karekod.org/blog/tag/kare-kod/?amp
https://www.karekod.org/blog/tag/karekod-menu-nedir/?amp
https://www.karekod.org/blog/tag/karekod-menu-olusturma/?amp
https://www.karekod.org/blog/tag/karekod-menu-ozellikleri/?amp
https://www.karekod.org/blog/tag/karekod-nedir/?amp
https://www.karekod.org/blog/tag/karekod-olusturma/?amp
https://www.karekod.org/blog/tag/nedir/?amp
https://www.karekod.org/blog/tag/nerelerde-kullanilir/?amp
https://www.karekod.org/blog/tag/qr-kod-menu/?amp
https://www.karekod.org/blog/tag/qr-menu-nedir/?amp
https://www.karekod.org/blog/tag/temassiz-menu/?amp
https://www.karekod.org/blog/tag/temassiz-menu-avantajlari/?amp
https://www.karekod.org/blog/tag/temassiz-menu-kullanim-alanlari/?amp
https://www.karekod.org/blog/tag/temassiz-menu-nasil-okutulur/?amp
https://www.karekod.org/blog/tag/temassiz-menu-nedir-2/?amp
https://www.karekod.org/blog/tag/temassiz-menu-nerelerde-kullanilir/?amp
https://www.karekod.org/blog/temassiz-menu-nedir-nerelerde-kullanir/?noamp=mobile#respond
https://www.karekod.org/blog/temassiz-menu-nedir-nerelerde-kullanir/?noamp=mobile

