


أهم الخصائص والمميزات

تطبيق هاتف لعمالئك
تطبيـق جــوال ذكـي لمطعمــك يمكــن لعمالئـك تحميلــه علــى 
هواتفهم وأجهزتهم اللوحية للتعامل مع المطعم من خاللـه 
بداية مـن طلـب الوجبـات مـن الطاولـة أو مـن المنـزل أو حتـى 
الطلــب مــن الســيارة إذ يــدعم كافــة أنــواع الطلبــات بمــا فيهــا 

بـات طلبات المحلي أو التوصيل للمنازل أو طلبات السـيارة وطل
ــز  ــاًءا بحج ــات وانته ــتالم الطلب ــاعة اس ــوم وس ــد ي الحجــز بتحدي

.مواعيــد اســتالم طلبــات الطاولــة قبــل الحضــور لتجنــب الزحــام

برنامج سحابًيا بالكامل لتسهيل اإلدارة عبـر اإلنترنـت فـي أي وقـت ومـن 
أي مكان وعبـر أي جهـاز فكـل مـا تحتـاج إليـه فقـط هـو االتصـال بشـبكة 
اإلنترنت، ولكن ماذا لو حدثت مشـاكل فـي االتصـال أو كنـت فـي منطقـة 

ال تقلق نقطة البيع تدعم العمل كذلك بـدون وجـود اإلنترنـت مـن ! نائية؟
خالل تثبيت البرنامج على أجهزة الحاسـوب التـي تعمـل بنظـام التشـغيل 

ــروف ــن الظ ــرف م ــت أي ظ ــف تح ــل دون توق ــير العم ــمان س ــدوز لض .وين

العمل باإلنترنت أو بدون

شاشات عرض المطبخ
ــل الطلبــات  نظــام شاشــات عــرض المطــبخ لتحوي

ف تلقائًيا مـن شاشـة الكاشـير إلـى شاشـة الشـي
المخـــتص بنـــوع الطلـــب تحديـــًدا بشـــكل ســـلس 

ل وسريع يساعد على رفع كفـاءة مطبخـك وتقليـ
ق وقت تحضير الوجبات وقياس الوقـت المسـتغر

فـــي تحضـــير كـــل وجبـــة لتســـهيل تقيـــيم أداء 
ـــامج  ـــل البرن ـــة إذ يرس ـــة ودق ـــيفات بفاعلي الش

ير تنبيهات في حالة تـأخر الوقـت المحـدد للتحضـ
ــليم  ــات تس ــول أوق ــة ح ــارير الدقيق ــدعم التق وي

.الوجبات

إدارة الوصفات ومقادير الوجبات
ات ضع وصفات الطعام وحدد المقادير الدقيقة للوجبـ

وطبقها في جميـع فـروع مطمعـك وداخـل المطـابخ 
وامتلـــك إمكانيـــة إجـــراء تحـــديثات علـــى الوصـــفات 

ن والمقادير بسهولة لتسهيل مراقبة تنـاقص مخـزو
أصـــناف الطعـــام وتنبيـــه إدارة المشـــتريات بتـــأمين 
ــاذ  ــل نف ــتمرار وقب ــة باس ــر المتناقص ــزون العناص مخ

ي الكميات التي تغطي الطلب والمساعدة الفعالة ف
اب تقليل الهدر وحساب تكلفة الوجبات بدقـة واحتسـ

.هوامش الربح
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الكول سنتر
ساعد عمالئك على الوصـول إليـك بكـل الطـرق سـواء عبـر 

رنـت المكالمات الهاتفية أو عبر تطبيق الجوال أو عبر اإلنت
وأضف قناة بيع جديدة تدعم زيادة  SMSأو الرسائل النصية 

المبيعات وسهولة الوصـول إليـك فـي أي وقـت ومـن أي 
ـــز  ـــنتر أو إدارة مرك ـــول س ـــق الك ـــطة تطبي ـــان بواس مك

ع االتصــاالت لتســهيل عمليــة إدارة الطلبــات الــواردة لجميــ
الفــروع وتحويلهــا تلقائًيــا إلــى الفــرع األقــرب ومنهــا إلــى

.المطبخ للتجهيز وتنفيذها بسرعة

إدارة المخزون
كن على رأس تحديثات مستويات المخزون لديك أول بأول عبـر نظـام إدارة 
المخزون الذكي والتقارير المخزنية فـي الوقـت الفعلـي إلحكـام الرقابـة 
على مستويات المخزون من كل عنصر من عناصر الطعام لديك وإمكانيـة 
إجراء الجرد للمخازن والمستودعات فـي أي وقـت مـن جهـازك بضـغطة زر 
واحدة وتجنب نفـاذ أي مـن العناصـر فـي وقـت ارتفـاع الطلـب عليهـا ألن 

ـــــــــى ضـــــــــرورة شـــــــــراء المـــــــــواد ـــــــــامج ســـــــــينبهك إل .البرن

برنامج يناسب جميع المطاعم على اختالف أحجامها وخدماتها

منظومة متكاملة من التطبيقات واألنظمة ومزايا ال مثيل لها في برنامج واحد ُصممت 
لتناسب جميع أنشطة تقديم المأكوالت والمشروبات من مختلف األحجام بداية من أصغر 

.المقاهي ووصوًال ألكبر سالسل المطاعم

إدارة المحاسبة
يوفر لك البرنامج نظـام محاسـبة ماليـة متكامـل

لـك يتولى عنك كافة الشئون المالية الخاصة بعم
ل مثل مستحقات الموردين بنظامي النقدي واآلج

ـــاج  ـــاليف اإلنت ـــاب تك ـــوظفين وحس ـــب الم وروات
.وهوامش الربح وغيرها الكثير

قائمة النادل الرقمية
توفير قائمة طعـام خاصـة بالنـادل فـي مطعمـك 

ل يمكنـه مـن خاللـه تسـجيل طلبـات الزبـائن بشــك
سلس وسـريع وأكثـر أماًنـا ويـتم تحويـل الطلبـات

ة تلقائًيا إلى المطبخ، هذا بجانـب القائمـة الخاصـ
.بكل عميل على هاتفه أو جهازه الشخصي

تطبيق منبه الطلبات
اجعل عمالئك المتحكمون في طلباتهم من داخل 
المطعم أو خارجه عبر تطبيق المنبه الذي يرسـل
إشــعارات لحظيــة للعمــالء عــن حالــة الطلــب وخــط 
سـيره حتــى حصـولهم عليــه واسـتدعائه الســتالم

.ماءالطلب لتجنب االنتظار والنداء باألرقام أو األس

تطبيق نقاطي
"نقاطي"ادعم والء العمالء لمطعمك عبر تطبيق 

الذكي الذي يمنحهم نقـاط علـى كـل طلـب لهـم 
وتجميع هذه النقـاط فـي حسـابهم مـع إمكانيـة 
اســـتبدالها بكـــروت خصـــم أو مشـــاركتها مـــع 
ــتفادة  ــر لالس ــخص آخ ــارب وأي ش ــدقاء واألق األص

.بخصومات النقاط

٣

اّدر كافة شؤون موظفين مطعمك في أي وقت أثناء تنّقلـك
ــن أول  ــم م ــة به ــات الخاص ــة المعلوم ــم وكاف ــابع أدائه وت

.تنظيمهم في قاعدة بيانات خاصة ومراقبة الورديات
إدارة شؤون الموظفين
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تقارير مؤشرات األداء
ة تقارير تفصيلية عن أداء مطعمك ومراقبة أداء الموظفين وجود

الخدمات الُمقدمة مثل تـأخير تسـليم الطلبـات أو تقـاعس العمـل
ل بالمطبخ وتقييم الخدمة من العمالء ومراقبة مـوظفي التوصـي

نتر ومتابعة مصروفات سيارات التوصيل ومراقبة طلبات الكول س
.وغيرها

طرق دفع متعددة
رق مكن عمالئك من الدفع بالطريقة التي يفضلنها إذ يدعم البرنامج العديـد مـن طـ

الــدفع لتحســين تجربــة العميــل بدايــة مــن الــدفع عنــد االســتالم أو الــدفع ببطاقــات
أو الـدفع عـن طريـق المحفظـة الرقميـة الخاصـة بهـم ) فيـزا ومـدى(االئتمان مثـل 

.والمربوطة بتطبيق المطعم على هاتفهم الجوال

٤

تقارير مؤشرات األداء

ك تقارير تفصيلية عن أداء مطعمـ
ومراقبـة أداء المــوظفين وجــودة 
الخــدمات الُمقدمــة مثــل تــأخير 

ل تسليم الطلبات أو تقـاعس العمـ
بـــالمطبخ وتقيـــيم الخدمـــة مـــن 
العمـــــالء ومراقبـــــة مـــــوظفي 
التوصـــيل ومتابعـــة مصـــروفات 

ات سيارات التوصيل ومراقبة طلبـ
.الكول سنتر وغيرها

SMSالتواصل عبر 

ــتمر  ــل مس ــى تواص ــا عل ــن دائًم ك
بــالعمالء وارســل إلــيهم العــروض 
ــومات  ــدة والخص ــة الجدي الترويجي

ر الحصرية وأيًضا أبلغهم بخـط سـي
الطلـــب وتنبيهـــات حالـــة الطلـــب 
ــة والوصــول كــل  وموعــد الجاهزي

يرة ذلك عبر الرسائل النصية القص
SMS وبضغطة زر واحدة.

دعم الفاتورة اإللكترونية وضريبة القيمة المضافة وتقارير التسويق ومؤشرات األداء

الفوترة اإللكترونية
" فكرة"يدعم برنامج إدارة المطاعم والكافيهات 

مـع ميزة إصدار الفواتير اإللكترونية المتوافقـة
ـــي  ـــدخل ف ـــاة وال ـــة للزك ـــة العام ـــة الهيئ الئح
المملكــة العربيــة الســعودية بهــدف تمكــين 

بـر تدفق المدفوعات إلكترونًيا وتسهيل الدفع ع
٢٠٣٠اإلنترنت بسرعة وسهولة وأمان وفـق رؤيـة 

لــدعم التحــول الرقمــي وتماشــًيا مــع مشــروع 
الفوترة اإللكترونيـة الـوطني الصـادر عـن هيئـة

".فاتورة"الزكاة 

التقارير التسويقية
دعم سهولة وسرعة الوصـول إلـى البيانـات التسـويقية الهامـة لمطعمـك مثـل 
األصــناف األكثــر واألقــل مبيًعــا واألصــناف األكثــر واألقــل تكلفــة واألرخــص ســعًرا
والعمالء األكثر تردًدا على فروع نشاطك التجاري وأوقـات الـذورة فـي البيـع خـالل

ن اليــوم وغيرهــا الكثيــر مــن التقــارير التســويقية واالســتفادة منهــا فــي تحســي
مـل الخدمات واألداء واتخاذ القرارات المناسبة وبناء الخطـط التسـويقية التـي تع

.أفضل لزيادة المبيعات والزبائن
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قائمة الطعام اإللكترونية
قــدم لعمالئــك قائمــة طعــام إلكترونيــة جذابــة يمكــنهم 
الوصول إليها واستعراضها فـي أي وقـت علـى هـاتفهم 
المحمــول أو جهــازهم اللــوحي وتجنــب القــوائم الورقيــة 
المطبوعــة ووفــر األمــوال الُمهــدرة فيهــا وال تقلــق مــن 
ـــة  ـــق القائم ـــدعم تطبي ـــا إذ ي ـــديثات عليه ـــراء أي تح إج

ن اإللكترونية إجراء التعديالت بسهولة وسرعة على أي مـ
العناصـــر أو الوجبـــات ســـواء فـــي الوصـــف أو األســـعار أو 

ــــامج ــــى البرن ــــط عل ــــدة فق ــــمة واح ــــات بلس .المكون

يدعم الفوترة اإللكترونية بالربط مع هيئة الزكاة والضريبة

التقارير المخزنية والمالية
احصل على تقارير تفصـيلية ودقيقـة عـن مخـزون مطعمـك 
باستمرار كلمـا تـم السـحب منـه فـي الوجبـات وتمكـن مـن 

ك مراقبة المخزون لديك عبر تقارير قوائم الجرد التـي تمنحـ
صورة كاملة عن المخزون الفعلي والعناصر التي تحتاج إلى

ات تأمين بناء على تقـارير المبيعـات التـي توضـح لـك الوجبـ
دالت األكثر طلًبا والعناصر الداخلة فيها والتي تتناقص بمع

ودعم يمكن قياسها إلى جانب التقارير المالية والمحاسبية
.اإلقرار الضريبي كذلك

العروض الترويجية
كن على تواصـل دائـم بعمـالء مطعمـك وارسـل إلـيهم العـروض الترويجيـة 

أو  SMSالُمخصصة حول لوجبات الجديدة أو الخصومات عبر الرسائل القصيرة 
علــى التطبيــق الخــاص بــالمطعم علــى هــواتفهم الجوالــة وزود مبيعاتــك 
وأرباحك وتأكد من أن العمالء سيحصلون على العروض دون أي أخطاء بشرية

د في أي فرع بمجرد تسجيل العرض على البرنامج سـيتم تطبيـق العـرض عنـ
.الطلب وبدون تدخل الكاشير

مشروعاتكافةإلدارةخصيًصاصمممتكاملبرنامج
أنواعهابمختلفوالمشروباتالمأكوالتتقديم

سالسلأوالصغيرةالمقاهيسواءوأحجامها
رنمبشكلاإلنترنتعبروالفرنشايزالكبيرةالمطاعم

يتميز.الوقتبنفسوقويومنظمسريعسهل
Web(سحابيبرنامجبأنهبرنامجنا Based Application)

مكانأيومنوقتأيفيإليهالسريعالوصوليمكن
بنظاماألجهزةعلىالعملإمكانيةإلىباإلضافة

لةحافيحتىالعملاستمراريةلضمانويندوزتشغيل
علىمستمرةتحديثاتإجراءيتم.إنترنتوجودعدم

عملكاحتياجاتومواكبةالتطويربغرضالبرنامج
علىنحافظنظلحتىباستمراروالمتغيرةالمتطورة

.المختلفةلخدماتناووالئهمالعمالءثقة

ضريبة القيمة المضافة

ات ُيطبق البرنامج جميع أنواع الضرائب المفروضة على الخدم
بشكل عـام والمعمـول بهـا فـي المملكـة والمتوافقـة مـع 
المعايير العالميـة وهيئـة الزكـاة والـدخل بمـا فيهـا ضـريبة
ــى ــريبة عل ــق الض ــاعدتك علــى تطبي ــافة لمس القيمــة المض

ــذلك  ــير وك ــن الكاش ــدخل م ــابها دون ت ــا وحس ــائن تلقائًي الزب
ـــروبات  ـــأكوالت والمش ـــعار الم ـــى أس ـــا عل ـــافتها تلقائًي إض

.والطلبات من مطعمك وإضافتها على الفواتير مباشرة

أنضم إلى ماليين المستخدمين
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"فكرة"تعرف أكثر على برنامج إدارة المطاعم والكافيهات والمقاهي من 
ت قدم لعمالئك قائمة طعام إلكترونية جذابة يمكنهم الوصول إليها واستعراضها في أي وق

على هاتفهم المحمول أو جهازهم اللوحي وتجنب القوائم الورقية المطبوعبرنـامج متكامـل 
صــمم خصيًصــا إلدارة كافــة مشــروعات تقــديم المــأكوالت والمشــروبات بمختلــف أنواعهــا 
وأحجامهــا ســواء المقــاهي الصــغيرة أو سالســل المطــاعم الكبيــرة والفرنشــايز عبــر اإلنترنــت 

 Web(يتميز برنامجنا بأنه برنامج سحابي . بشكل مرن سهل سريع ومنظم وقوي بنفس الوقت
Based Application)  يمكـن الوصـول السـريع إليـه فـي أي وقـت ومـن أي مكـان باإلضـافة إلـى

إمكانية العمل على األجهزة بنظام تشغيل ويندوز لضـمان اسـتمرارية العمـل حتـى فـي حالـة 
اجات يتم إجراء تحديثات مستمرة على البرنامج بغرض التطوير ومواكبة احتي. عدم وجود إنترنت

عملك المتطورة والمتغيرة باستمرار حتى نظل نحـافظ علـى ثقـة العمـالء ووالئهـم لخـدماتنا
يق ة ووفر األموال الُمهدرة فيها وال تقلق من إجراء أي تحديثات عليها إذ يدعم تطب.المختلفة

ء القائمة اإللكترونية إجراء التعديالت بسهولة وسرعة علـى أي مـن العناصـر أو الوجبـات سـوا
ـــــامج ـــــى البرن ـــــط عل ـــــدة فق ـــــمة واح ـــــات بلس ـــــعار أو المكون ـــــف أو األس ـــــي الوص .ف
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www.fekrait.com

إلدارة المطاعم والكافيهات" فكرة"

للتواصل معنا

SalesFekraIT

056 000 0934
info@fekrait.com.sa

يدعم الفوترة اإللكترونية بالربط

مع هيئة الزكاة والضريبة

تحكم كامل بالمبيعات والمشتريات
برنامج مبيعات كمبيوتر عربي 

متكامل لجميع مهام الكاشير من 
طباعة الباركود إلى طباعة إيصال 

البيع وسندات الدفع 

https://fekrait.com/
https://twitter.com/SalesFekraIT
tel://(+966560000934)/
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