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Foods & Restaurant

ช่วยให้งานบริหารเป�นเรื�องง่าย

ตอบสนองความต้องการได้ครบถ้วน
งานหน้าร้านและครัวรวดเร็ว

ระบบบริหารงานสําหรับร้านอาหาร ระบบบริหารงานสําหรับร้านอาหาร 

Key Feature โปรแกรม Business Plus Foods & Restaurant

• สงสัยว่ายอดขายที�พนักงานรายงานครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่ ?

• การจัดซื�อวัตถุดิบที�ไม่มีประสิทธิภาพ ซื�อมาไม่ได้ใช้ ของเสียหมดอายุ

 ซื�อน้อยของไม่พอใช้ ควบคุมต้นทุนไม่ได้ ?

• คาดว่ามีช่องทางทุจริต แต่หาทางป�องกันหรือป�ดช่องของการรั�วไหลไม่ได้ ?

• ไม่สามารถจัดโปรโมชั�นได้หลากหลายรูปแบบเพื�อแข่งขันกับคู่แข่ง ?

• ไม่สามารถทราบได้ว่ารายการอาหารใดเป�นที�นิยม ?

• การสั�ง Order ระหว่างพนักงานหน้าร้านและครัวล่าช้า สื�อสารผิดพลาด !

• เวลาเร่งด่วนที�ต้องเช็คบิลทีละมากๆ ไม่สามารถข้ามเครื�องเก็บเงินไป

 เช็คบิลที�เครื�องว่างได้ !

• ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลเพื�อนํามาวิเคราะห์ได้ครบถ้วนและถูกต้อง ?

• ไม่สามารถที�จะทราบสภาพโต๊ะอาหารแต่ล่ะโต๊ะในร้านว่า โต๊ะไหนว่าง

 โต๊ะไหนมีลูกค้าจอง

          Business Plus Foods & Restaurant ระบบออกแบบมาสําหรับธุรกิจ

รา้นอาหาร ครอบคลมุการบรหิารงานรา้นอาหารหลายหลายประเภท รองรบัหนา้จอ

แบบ Touch Screen ทําให้การสั�งอาหาร ทันสมัย สะดวกและรวดเร็วยิ�งขึ�น ทําให้

      ธุรกิจร้านอาหารเป�นเรื�องง่าย  คุ้มค่า  และตอบสนองความต้องการ ได้อย่าง

           ครบถ้วนสมบูรณ์แบบ พร้อมมีรายงานวิเคราะห์ข้อมูลการขายที�หลากหลาย

             และเป�นประโยชน์ ต่อการพัฒนาและปรับปรุงบริการของร้าน

• สร้างภาพลักษณ์ที�ทันสมัยและการบริการที�ควบคุมได้มาตรฐาน

• ช่วยลดปริมาณงานซํ�าซ้อน ในด้านการควบคุมการปฏิบัติงานประจําวัน

• ป�ดช่องทางการทุจริต

• ช่วยเพิ�มประสิทธภิาพการใหบ้รกิารลกูคา้หนา้รา้น และหลังร้าน เชื�อมต่อกันได้ลงตวั

• ควบคุมวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• การเชื�อมโยงขอ้มลูระหวา่งสาขาไดถ้กูตอ้ง แมน่ยาํ ผา่นระบบเครอืขา่ยที�ทนัสมยั

• รายงานหลายหลายแบบเพื�อช่วยด้านการวิเคราะห์และบริหารงานด้านธุรกิจ

 ร้านอาหารโดยเฉพาะ

ประโยชน์ที�ไดร้บัจากการใช้ Business Plus Foods & Restaurant

พัฒนาซอฟต์แวร์โดย

085-234-5980

02-409-5409,
02-880-8800

BusinessPlusPOS
Restaurant

@saleBPLUS www.businessplus.co.th
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บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี� จํากัด (BUSINESS & TECHNOLOGY CO., LTD.)

          ทา่นผูป้ระกอบการร้านอาหารทราบดว่ีา ธุรกจินี�เป�นธุรกจิที�มกีารแขง่ขนัสูง ดงันั�นทา่นที�กาํลงัมองหานวตักรรมใหม่ๆ  ที�ออกแบบมาชว่ยใหท้า่น

เหนือคู่แข่ง เพิ�มรายได้ รักษาฐานลูกค้า ลดการสูญเสีย ลดช่องทางทุจริต ลดต้นทุน ทําให้กําไรเพิ�มขึ�น และท้ายที�สุด คือจะได้เวลาส่วนตัวที�มากขึ�น

ผู้ประกอบการสามารถควบคุมการบริหารจัดการได้โดยไม่ต้องเข้าร้านทุกวัน Business Plus Foods & Restaurant ช่วยท่านได้

ป�จจุบันในธุรกิจร้านอาหารของท่านพบป�ญหาเหล่านี�หรือไม่

• ง่ายต่อการใช้งาน : มีหน้าจอที�ใช้งานง่าย

• บริหารจัดการโต๊ะเพื�อการบริการที�มีประสิทธิภาพและรวดเร็วไม่พลาดโอกาสขาย 

 • รองรับตั�งแต่ทราบจํานวนโต๊ะทั�งร้านโดย กําหนดเลขโต๊ะของร้าน  

 • กําหนดจํานวนคนที�รองรับได้แต่ละโต๊ะ

 • เป�ดโต๊ะได้ตามหมายเลขเมื�อให้บริการ 

 • รองรับการย้ายโต๊ะ เปลี�ยนโต๊ะ รวมโต๊ะ ด้วยวิธีง่ายๆ 

 • ตรวจสอบสภาพโต๊ะได้ว่าโต๊ะใดกําลังรอการบริการและโต๊ะใดกําลังเช็คบิล

การันตีคุณภาพด้วยรางวัล
• สุดยอด SME แห่งชาติ ปี 2552 (SME National Awards 2009) ประเภทธุรกิจ Software & Application
• SME ดีเด่น ประจำปี 2561 (SME National Awards 2018) ประเภทธุรกิจ งานสร้างสรรค์และออกแบบ
• โล่พระอาทิตย์ทองคำ ปี 2551-2552
• บริษัทและลูกค้าได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ประจำปี 2561
 (ATSI Digital Entrepreneur Awards 2018)
• บริษัทและลูกค้าได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทค้าปลีก-ค้าส่ง ประจำปี 2560, 2561, 2562 3 ปีซ้อน
 (ATSI Digital Entrepreneur Awards 2017, 2018, 2019)
• บริษัทและลูกค้าได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทอื่นๆ (Real Estate ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ฯลฯ) ประจำปี 2565
 (ATSI Digital Entrepreneur Award 2022)

Certificate No.THAI/QMS/00182/9660
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ระบบบริหารงานสำหรับร้านอาหาร ระบบบริหารงานสำหรับร้านอาหาร 

เสริมความสามารถด้วย โปรแกรม Rest4chefNEW

• ใช้สําหรับแสดงสภาพโต๊ะว่าง

 และโต๊ะที�จองหรือมีลูกค้าแล้วได้

 แบบ real time 

• แสดงจํานวนคนแต่ละโต๊ะ ว่าสามารถ

 รับรองลูกค้าได้กี�คน

• แสดงสถานะโต๊ะพร้อมจํานวนคน

 ที�รองรับได้ต่อโต๊ะและจํานวน

 ลูกค้าที�เข้ารับบริการตามจริง

เสรมิความสามารถ โปรแกรมแสดงสถานะโตะ๊ (Table Show)

• พิมพ์ใบจัดเตรียมอาหารหรือเครื�องดื�มไปยังครัว โดยผ่านโปรแกรม

 Kitchen Printer Controller จะจัดพิมพ์ใบเตรียมรายการอาหาร และเครื�องดื�ม

 โดยอตัโนมติั ไปยงัเครื�องพิมพ์ในตาํแหนง่ที�กาํหนด เพื�อความ รวดเรว็และถกูตอ้ง

 ในการเตรียมอาหารหรือเครื�องดื�ม

• สามารถใส่หมายเหตุของรายการอาหารได้อย่างง่ายๆ เช่น ไม่เผ็ด, ไม่ผัก,

 ไม่หวาน เป�นต้น

• แสดงลําดับการส่งอาหาร ไปถึงครัวอาหารได้

• บริหารการรับ ORDER

 • มีหน้าจอการสั�งอาหารที�ง่าย รองรับการทํางานแบบ Touch Screen

 • สามารถแสดงรายการอาหารเครื�องดื�มได้ทั�งที�เป�นรูปภาพ และเป�นชื�อรายการ

  อาหารได้

 • สามารถปรับเปลี�ยนรายการอาหารบนจอภาพได้เอง

 • รองรับการทําโปรโมชั�น ในการจัดทํานาทีทองและส่วนลด

 • รองรับ order นอกเมนูได้

 • บันทึกค่าบริการ (Service Charge) ทั�งต่อโต๊ะอาหาร/ต่อหัว

 • สามารถกําหนดให้รายการอาหาร อยู่ในสถานะที�ขายหรือหยุดขาย

  ได้ตามฤดูกาล เป�นต้น

 • รองรับเมนูอาหารได้มากกว่า 500 เมนู

• รองรับการรับชําระได้หลายแบบ เช่น เงินสด, บัตรเครดิต, คูปองแบบต่างๆ,

   หรือรับแบบผสม เช่น เงินสด + บัตรเครดิต

  • รองรับคูปองหรือบัตรส่วนลดร่วมกับคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ

  • รองรับระบบสมาชิก (Member) ได้ และมีรายงานสําหรับวิเคราะห์

  • สามารถให้ส่วนลดกับสมาชิกได้ทันที หรือ ทําการสะสมแต้มเพื�อแลกของ

   รางวัลได้

  • รองรับการจ่ายชําระแบบแยกบิลได้

  • รองรับการทําราคาอาหารและเครื�องดื�มพิเศษเฉพาะสมาชิก

• บริหารสต็อกสินค้าและวัตถุดิบ

  • ควบคุมวัตถุดิบของเมนูอาหาร ที�ใช้จริงและคงเหลือจริง ต่างกันเพียงใด

   เพื�อนําไปสู่ การหาสาเหตุ ติดตามปกป�อง และลดช่องทางการสูญเสีย

  • สามารถควบคุมสต๊อก เครื�องดื�มในบาร์นํ�า แสดงยอดคงเหลือ

   และเปรียบเทียบคงเหลือตามการขาย กับ จํานวนนับจริงได้ 

  • บริหารงานด้านการสั�งซื�อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • สามารถกําหนดคลังสินค้าหรือครัวได้หลายสถานที� และสามารถโอนสินค้า

   ไปมาระหว่างคลังและครัวต่างๆ ได้ 

  • สามารถบันทึกการส่งคืนสินค้า / ตัดชํารุดสินค้า ที�หมดอายุ หรือ แตกหัก

   เสียหายได้

  • รองรับการคํานวณภาษีแบบแยกนอกและรวมใน

• บริหารงานทั�วไป

  • สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ทันทีและมีรายละเอียดครบถ้วน  ทั�งแบบย่อ

   และใบกํากับภาษีเต็มรูป 

  • สามารถที�จะนําเงินเข้าลิ�นชัก(เพื�อทอน) ก่อนทําการขาย และจะไปสรุปเป�น

   ยอดคงเหลือเมื�อสรุปป�ดรอบการทํางาน

• ตัวอย่างรายงาน

  • สรุปรายงานรายวัน และรายเดือน เพื�อประเมินการทํางานของพนักงานได้

  • สามารถพิมพ์ใบสรุปป�ดรอบของแต่ละรอบของแคชเชียร์ได้โดยมีรายละเอียด

   ของการรับเงินพร้อมสถิติการทํางานของการทํางานในรอบนั�นๆ

  • รายงานสรุปยอดพร้อมกราฟตามสัปดาห์

  • รายงานสรุปยอดขาย ตามรายการอาหาร ตามประเภทอาหาร

• จองโต๊ะ
• รับออเดอร์ - ปรุงเพิ�ม
• ย้ายโต๊ะ, รวมโต๊ะ
• ส่งรายการอาหารถึงครัว

ห้องครัว

บารน์ํ�า

Kitchen Printer
Controller

NEW
Rest4chef

Kitchen Printer
Controller

NEW
Rest4chef

บริหารงานในครัวและบาร์นํ�า เสริมความสามารถด้วย :
โปรแกรมพิมพ์ใบเตรียมอาหาร (Kitchen Printer Controller)

HUB

Kitchen Printer
Controller

NEW
Rest4chef

พิมพ์ออกห้องครัวพิมพ์ออกห้องครัว

• ปรับปรุงข้อมูล
• รับชําระเงิน
• เช็คสถานะโต๊ะ
• พิมพ์รายงาน
• ใบกํากับภาษีอย่างย่อและเต็มรูป

ท่านสามารถดูรายการอาหารที�ต้องทํา สถานะทําการที�ได้ ผ่าน Tablet (Android) แทนการ Print
เป�นกระดาษ Touch Screen ServiceEasy

พัฒนาซอฟต์แวร์โดย

085-234-5980

02-409-5409,
02-880-8800

BusinessPlusPOS
Restaurant
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