บทที่ 1 แนะนำระบบ GENiUS iRestaurant

บทที่

1
แนะนำระบบ
Company Profile
บริ ษทั ไทยซอฟท์แวร์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด บริ ษทั ผูพ้ ฒั นำระบบบริ หำรงำนบุคคล, ระบบ
บัญ ชี , โปรแกรมพจนำนุ กรมไทยซอฟท์แวร์ ระบบบริ ห ำรงำนโรงแรม และระบบบริ ห ำรงำน
ร้ำนอำหำร ชั้นนำของประเทศ ที่เติบโตมำนำนกว่ำ 15 ปี ได้รับกำรรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO
9001:2008 จึ งมุ่งมัน่ บุ กเบิ กและเร่ งสร้ำงสรรค์พฒั นำระบบงำนที่ เปี่ ยมประสิ ทธิ ภำพ รองรั บควำม
ต้องกำรของผูบ้ ริ หำรและพนักงำนในองค์กรให้ลุล่วงอย่ำงไร้อุปสรรค สนับสนุ นธุ รกิจทุกขนำด ทุก
ประเภท ให้เติบโตอย่ำงยัง่ ยืนด้วยกำรได้รับกำรบริ กำรจำกที มงำนมืออำชี พ และตัวแทนจำหน่ ำยทัว่
ประเทศ มีผชู ้ ่วยทำงธุรกิจ ที่พร้อมบริ กำรด้วยควำมใกล้ชิด เข้ำใจ และเชี่ยวชำญ

ลักษณะโดยทัว่ ไปของระบบบริหำรงำนร้ ำนอำหำร (GENiUS iRestaurant)
ระบบบริ หำรงำนร้ำนอำหำร (GENiUS iRestaurant) เป็ นระบบที่ช่วยแก้ปัญหำให้กบั ผูบ้ ริ หำร
ในกำรวำงแผนงำน ทั้งด้ำนกำรเพิ่มช่องทำงกำรตลำด, กำรบริ หำรกำรเงิน และควบคุมค่ำใช้จ่ำยใน
อนำคต ง่ำยต่อกำรใช้งำน และสำมำรถบันทึกและพิมพ์รำยงำนได้ นอกจำกนี้ยงั รองรับกำรทำงำนบน
อินเตอร์เน็ต และรองรับกำรทำงำนผ่ำนระบบ Cloud Computing ทำให้สำมำรถใช้งำนได้จำกทุกที่ ทุก
เวลำและทุกอุปกรณ์ใช้งำน
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ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจำกระบบบริหำรงำนร้ ำนอำหำร (GENiUS iRestaurant)




ผูบ้ ริ หำร / ผูจ้ ดั กำรร้ำนอำหำร ตรวจสอบสถำนะโต๊ะอำหำรได้ทุกที่ ทุกเวลำ
เจ้ำหน้ำที่ Cashier สำมำรถบันทึกรำยได้และสรุ ปรำยงำนให้ผบู ้ ริ หำรได้ทนั ที
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำรเงิน มัน่ ใจงำนบริ หำรติดตำมหนี้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ หมดห่วงกับหนี้สูญ

คุณสมบัติทวั่ ไปของระบบบริหำรงำนร้ ำนอำหำร (GENiUS iRestaurant)








ใช้งำนผ่ำนเครื อข่ำยอินเตอร์เน็ตที่สมบูรณ์แบบ 100% โดยใช้งำนได้ผำ่ น
 คอมพิวเตอร์
 Tablet
 โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone)
ใช้ได้พร้อมกันหลำยเครื่ อง ไม่จำกัดจำนวนผูใ้ ช้งำน
มีระบบจัดกำรควำมปลอดภัย ได้แก่
 มี User Login และ Password เมื่ อเข้ำระบบเพื่อดู ขอ
้ มูลย้อนหลัง ทำให้ขอ้ มูลมีควำม
ปลอดภัยจำกผูไ้ ม่ได้รับอนุญำต
พนักงำนสำมำรถดูและสัง่ พิมพ์รำยงำนต่ำงๆได้ทนั ที
มีระบบกำรสำรองข้อมูลอัตโนมัติที่เป็ นมำตรฐำน

คุณสมบัติพเิ ศษของระบบบริหำรงำนร้ ำนอำหำร (GENiUS iRestaurant)









สำมำรถกำหนดรหัสผ่ำนและสิ ทธิกำรใช้งำนของพนักงำนได้ไม่จำกัด
กำหนดจำนวนโต๊ะอำหำรได้ไม่จำกัด และกำหนดโซนที่ต้งั ได้
รองรับกำรเปิ ดบิลได้ไม่จำกัด
รองรับกำรสร้ำงรำยกำรอำหำรได้ท้ งั อำหำรจำนเดียว, เป็ นชุด สำมำรถกำหนดส่วนประกอบ
ของอำหำรได้ เพื่อใช้ในกำรคำนวณต้นทุน และจัดกำรอย่ำงมีระบบ เพื่อเตรี ยมกำรขำยอย่ำงมี
ประสิ ทธิภำพ
สำมำรถกำหนดรำคำได้ท้ งั รวมภำษีและค่ำบริ กำร, แยกภำษีและค่ำบริ กำร
สำมำรถกำหนดส่วนลดแบบต่ำงๆ ได้ในรู ปแบบของเปอร์เซ็นต์ หรื อเป็ นจำนวนเงิน
สำมำรถกำหนดงบ Entertain และงบ OC. ให้ผบู ้ ริ หำรสำหรับรับประทำนอำหำร หรื อสำหรับ
ผูบ้ ริ หำรรับรองแขก
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สำมำรถทำกำรจองโต๊ะ, ย้ำย-รวมโต๊ะ, แยก-รวมบิล, ยกเลิกรำยกำรอำหำร, ยกเลิกบิล
สำมำรถทรำบสถำนะโต๊ะในร้ำนได้วำ่ โต๊ะใดว่ำง หรื อไม่วำ่ ง เพื่อให้บริ กำรได้อย่ำงมี
ประสิ ทธิภำพ
พนักงำนรับ Order อำหำรผ่ำนเครื่ อง Computer แบบสัมผัส, Tablet, Smart phone
พิมพ์รำยกำรสัง่ อำหำรแยกห้องครัวได้ไม่จำกัด เช่น ครัวอำหำรไทย, ครัวอำหำรนำนำชำติ,
ครัวอำหำรญี่ปุ่น, บำร์เครื่ องดื่ม เป็ นต้น
สำมำรถแสดงรำยกำรอำหำรที่ลูกค้ำสัง่ ได้ทำงจอคอมพิวเตอร์ (Kitchen Screen) ในห้องครัว
ลูกค้ำสำมำรถชำระเงินได้หลำยรู ปแบบ ได้แก่ เงินสด, เครดิตกำร์ด, Voucher , เซ็นบิลเข้ำรวม
จ่ำยกับห้องพัก
สำมำรถรองรับกำรจ่ำยเงินหลำยสกุลเงิน และค่ำทิป
สำมำรถพิมพ์ สลิปเพื่อเรี ยกเก็บเงินกับลูกค้ำ (Long Bill), พิมพ์ใบกำกับภำษี ได้ท้ งั ภำษำไทย
และอังกฤษ
สำมำรถพิมพ์สลิปรำยกำรอำหำรที่ยกเลิกให้หอ้ งครัว
สำมำรถรับโอนลูกค้ำจำกพันธมิตรธุรกิจแห่งอื่นๆ เช่น ห้องอำหำรอื่น, โรงแรม และรี สอร์ท
เป็ นต้น
ช่วยลดควำมผิดพลำดเรื่ องกำรคำนวณยอดเงินต่ำง ๆ
ช่วยลดกำรบันทึกข้อมูลที่ซ้ ำซ้อนในระบบอื่น ๆ เพรำะสำมำรถโอนข้อมูลค่ำอำหำรเข้ำรวม
กับค่ำห้องพักได้

รำยงำนทีส่ ำคัญ แยกตำมผู้ใช้ งำน




รำยงำนสำหรับแคชเชียร์ ได้แก่
 รำยงำนสรุ ปแคชเชียร์ ปิดบิลหรื อปิ ดรอบกำรทำงำน
 รำยงำนกำรยกเลิกบิล (กำรยกเลิกบิลจะต้องมีรหัสผ่ำนของผูบ
้ ริ หำร)
 รำยงำนรำยได้จำกกำรขำยอำหำรทุกประเภท ทั้งอำหำรคำว, อำหำรหวำน, อำหำรว่ำง,
เครื่ องดื่ม ฯลฯ ทั้งแบบละเอียดและแบบสรุ ป
รำยงำนสำหรับผู้ตรวจสอบ ได้แก่
 รำยงำนรวมยอดประเภทกำรรับชำระ
 รำยงำนแจกแจงยอดกำรชำระด้วยบัตรเครดิต, Voucher
 รำยงำนแจกแจงยอดชำระจำกงบ Entertain
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รำยงำนแจกแจงยอดชำระจำกงบ Office Check (OC)
 รำยงำนยอดชำระรวมเข้ำห้องพัก
 รำยงำนรวมยอดส่ วนลด
 รำยงำนรวมยอดทิป
 รำยงำนใบเสร็ จรับเงิน
 รำยงำนใบกำกับภำษี
 รำยงำนกำรยกเลิกใบเสร็ จรับเงิน
 รำยงำนกำรย้ำยโต๊ะ
 รำยงำนกำรย้ำยรำยกำรอำหำรระหว่ำงโต๊ะ
 รำยงำนยกเลิกรำยกำรอำหำร
 รำยงำนกำรรับเข้ำ-จ่ำยออก, กำรปรับปรุ งของส่ วนประกอบอำหำร
 รำยงำนสต็อกส่ วนประกอบของอำหำร
 รำยงำนเมนูอำหำรทุกประเภท ทั้งอำหำรคำว, อำหำรหวำน, อำหำรว่ำง, เครื่ องดื่ม ฯลฯ
รำยงำนสำหรับผู้บริหำร ได้แก่
 รำยงำนยอดขำยอำหำรสู งสุ ดเรี ยงอันดับ 10 อันดับ
 รำยงำนสรุ ปยอดรับชำระตำมช่วงเวลำ
 รำยงำนสิ นค้ำคงคลัง
 รำยงำนกำรรับโอนลูกค้ำจำกพันธมิตรธุรกิจแห่ งอื่นๆ เช่น ห้องอำหำรอื่น, โรงแรม และ
รี สอร์ท
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