
اپـــلیکیشن اخـــتصاصی ســـفارش غـــذا

مالک اپلیکیشن رستوران خود باشید



دفتر تولید محتوادفتر فروش تهراندفتر مرکزی شیراز
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همکاری با برند هاپرسنل مجرب

+۷۰۰
پروژه  موفق

تحقیقات بازار ایران نشان میدهد امروزه یکی از بـــزرگتــرین مـــعضالت کــسب و کـــارها، عــدم هـماهنگی بین ساختار 
برندینگ و پـــیاده سازی بـــسترهای دیجیتال می باشد. از ایــن رو شــرکت آدریـن ارتــباط بــا شعار راهکارهای دیجیتال و با 
تلفیق علم بازاریابی، فــروش، تکنولوژی های روز برنامه نویسی، به خدمت گیری هنر گـرافیک و با اتــکا بـه تــجربه ۱۵ 
ســاله مدیران و بهره گیری از کـــادر فنی خالق، جـوان و تحصیل کرده، سعی بر آن دارد تا بستری حرفه ای، اختصاصی و 

منطبق با هر کسب و کار را فراهم نماید.
مــنشور ســـازمانی و اخــالق حـرفه ای مـــا ایجاب مـیکند تا انتهای مــسیر و حصول نتیجه مطلوب در کــنار کسب و کـار 

شـــما هـمچون یک شـــریک تجاری، همسو و همراه بمانیم.

درباره ما



مدیریت آسان منو و قیمت ها
مدیریت آسان و لحظه ای کنترل موجودی و قیمت منو

هسته قدرتمند 
با پشتوانه بیش از ۷۵۰.۰۰۰ خط برنامه نویسی

طراحی زیبا، مدرن و رسپانسیو
سازگار با تمامی دیوایس ها از جمله دسکتاپ، لپ تاپ، موبایل و تبلت

وب اپلیکیشن موبایل تک صفحه ای
دارای وب اپلیکیشن موبایل تک صحفه ای برای اندروید و آی او اس جهت افزایش سرعت در ثبت سفارش

اپلیکیشن اندروید و آی او اس
دارای اپلیکیشن اندروید و آی او اس با قابلیت اکران در مارکت های ایرانی و جهانی از قبیل  گوگل پلی، بازار، اپ استور، 

سیب اپ و...

نرم افزار مدیریت سفارشات
دارای نرم افزار مدیریت بیرون بر و سفارشات تحت ویندوز و مک

اپلیکیشن پیک موتوری
دارای اپلیکیشن اختصاصی پیک موتوری جهت مدیریت ارسال غذا

رستوران چند شعبه
قابلیت مدیریت چند شعبه به صورت همزمان

رزرو میز
قابلیت رزرو میز توسط مشتریان

پیگیری سفارشات
قابلیت پیگیری سفارشات به صورت اتوماتیک

امنیت اطالعات در اولویت
امنیت پایدار با استفاده از برنامه نویسی قدرتمند و فایروال های بروز

انواع روش های پرداخت
قابلیت اتصال همزمان به چندین درگاه پرداخت و مدیریت تقدم استفاده از درگاه پرداخت  به صورت منظم و رندوم

آماده برای گوگل
سازگار و بهینه سازی شده برای موتورهای جستجو از جمله گوگل

ارسال و رهگیری سیستماتیک سفارشات
قابلیت اتصال، ثبت سفارش ارسال و پیگیری غذا از طریق الوپیک و اسنپ

گزارشات فروش پیشرفته
مدیریت و دریافت گزارشات پیشرفته فروش به صورت لحظه ای و دوره ای

چت آنالین
ارتباط با مشتریان از طریق چت درون وب سایت، واتساپ و تلفن اینترنتی فقط با یک کلیک

پشتیبانی رایگان
پشتیبانی یک ساله رایگان به صورت تلفنی وآنالین

بروزرسانی رایگان
بروزرسانی هسته به صورت کامال رایگان

کوپن های تخفیف
ایجاد کوپن  تخفیف با محدودیت تعدادی، زمان شروع و پایان، حداقل و حداکثر سفارش

امکانات 
آدرین اف ام اس



یک تـیر و دو نشان! 
هم اپلیکشن هم وبسایت

آدرین اف ام اس  دارای وب سایت سفارش غذا، اپلیکیشن اندروید، آی او اس و همچنین وب اپلیکیشن موبایل به نام رستوران شما میباشد. با نصب اپلیکیشن اختصاصی رستوران خود بر روی 
تلفن های همراه مشتریان خود، افزایش فروش و وفاداری مشتریان خود را تضمین کنید.



نرم افزار تحت ویندوز سفارش گیر و صندوق آدرین اف ام اس تمام آن چیزی که مدیران رستوران و صندوق داران احتیاج 
دارند را در اختیار شان قرار میدهد. صندوق داران به محض ثبت سفارش جدید از آن مطلع و پس از تایید سفارش، فیش 
برای آشپزخانه چاپ خواهد شد. تمامی گزارشات فروش ساعتی، شیفتی، روزانه، ماهانه و ســالیانه به صورت مــوردی (مثل 
گزارش فقط از یک نوع غذا، محله، شعبه) و یــا جامع قابل روئیت میباشد. همچنین ما کار را برای مدیران راحت تر کردیم 

شما میتوانید گزارشات فروش و نظرسنجی را به صــورت روزانه، هفتگی و ماهیانه بر روی ایمیل خود داشته باشید.

تیم نرم افزار آدرین اف ام اس با بیش از یک سال تحقیق بر روی بازار و بالغ بر 2 سال تالش شبانه روزی و حدود هفتصد و 
پنجاه  هزار خط برنامه نویسی سعی در ارائه بهترین نرم افزار اختصاصی حوزه غذا دارد. تیم ما در هر لـــحـظه در حال 
جهانی،  و  ایرانی  های  مدل  بررسی  با  همواره  ما  باشد.  می  افزار  نرم  اصلی  هسته  رسانی  بــروز  و  تــوسعه  تـــحقیق، 
جدیدترین امکانات را به صورت رایگان در اختیار مشتریان عزیز قرار خواهیم داد. ارائه یک بستر ساده و کارآمدهدف اصلی 

ما میباشد.

در جهت تسریع در روند ارسال سفارشات مشتریان، آدرین اف ام اس اقدام به ساخت اپلیکیشن پیک موتوری ویژه بیرون 
برها نموده تا به محض ثبت سفارش جدید، برنامه ریزی ارسال غذا انجام و به پیک های شما جهت دریــافت غـــذا، اطــالع 
رسانی خواهد شد. در ایــن اپـــلیکیشن اطالعاتی همچون ریز سفارشات، مبلغ سفارش، وضعیت پرادخت و نشانی دقیق 

سفارش دهنده بر روی نقشه در اختیار رانندگان قرار میگیرد.

نرم افزار سفارش گیر و صندوق

اپلیکیشن پیک موتوری

هر لحظه در حال بروز رسانی



آدرین اف ام اس یک نرم افزار حرفه ای سفارش غذای اختصاصی برای رستوران ها، بیرون بر ها و فست فود هاست. 
تــفاوت اصلی آدرین اف ام اس با سایر اپلیکیشن های موجود در بازار، اختصاصی بودن آن می باشد، به همین جــهت 
مشتریان شما همیشه اپلیکیشن شما را در گوشی خود داشته و یا از طریق وب سایت اختصاصی تان به راحتی قادر به 

انتخاب سفارش خود می باشند.

شما در آدرین اف ام اس یکبار هزینه راه اندازی اپلیکیشن را پرداخت خواهید کرد و می توانید مادام العمر از آن استفاده 
از فــروش شــما کسر نخواهد شد، همچنین مبلغ فروش شما  نمایید، بــه هیچ عــنوان درصدی به عنوان پورسانت 

مستقیما و آنی به حساب شما واریز خواهد شد و هیچ حساب واسطی وجود نخواهد داشت.

مـــا با بهره گیری از تیم پشتیبانی قوی، متعهد و با دانش خود در 24 ساعت شبانه روز به صورت تلفنی و آنالین آماده ارائه 
خدمات پشتیبانی به مشتریان می باشیم، تا در صورت بروز هر گونه مشکل در کمترین زمان ممکن اقدام به رفع آن 

نماییم.

آدرین اف ام اس، نهایت کارآمدی در کمال سادگی

پورسانت بی پورسانت

پشتیبانی هر روز هفته، هر ساعت از شبانه روز
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