
АВТОМАТИЗАЦІЯ ДОСТАВКИ  

в ресторані, кафе, барі, їдальні, 
фастфуді та на інших підприємствах
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ПРО НАС

15 років на ринку Понад 3 000
автоматизованих

об'єктів

НАШІ РІШЕННЯ

Більше 30-ти
програмних модулів

Кафе, бари, ресторани Готелі, хостели,
пансіонати

Кінотеатри, театри,
концерт-холи

СПА, салони краси,
фітнес-центри

Паркінги Санаторії, мед.
установи

Ігрові центри, аквапарки,
розважальні комплекси

СКУД для готелів
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ЩО ДАЄ АВТОМАТИЗАЦІЯ ДОСТАВКИ?



Програма
для операторів доставки

SERVIO Delivery

Модуль, без якого не обійтися жодному
ресторану, бару, кафе чи іншому
підприємству, що працює на доставку. З
SERVIO Delivery вести базу клієнтів,
приймати замовлення, відвантажувати і
розподіляти їх між кур'єрами стане в
рази зручніше.
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ДОСТУПНІ ІНТЕГРАЦІЇ

Кухонні 
термінали та 
принтери

Фіскальне 
обладнання, 

принтери

Телефонія 
(в т.ч. Binotel)

Модуль 
замовлень на 
сайті, чат-бот

Завдяки чому замовлення із програми автоматично 
потрапляють на кухню

Дозволяє друкувати фіскальні чеки, рахунки і т.д.

Всі дзвінки автоматично ідентифікуються в базі за 
номером телефону та підтягуються в нове 
замовлення, відображається історія замовлень

Всі замовлення з сайту чи оформлені через чат-бот 
автоматично формуються в програмі
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Ведення бази клієнтів (контактні дані, адреси досавки, 
історія замовлень)

Швидкий пошук клієнта по контактними даними, 
персональній дисконтній картці і т.д .

Автоматична ідентифікація клієнта за номером телефону 
(при дзвінку)

Швидке формування замовлення для зареєстрованих
клієнтів завдяки збереженню адрес доставки

Можливість копіювати замовлення з історії

6

ПРОГРАМА ОСНАЩЕНА ВСІМА ІНСТРУМЕНТАМИ 
ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СЛУЖБИ ДОСТАВКИ:



Програма
SERVIO POS OrderMonitor

для кухні

Призначений для відстеження руху
замовлення від прийому нового
замовлення до його видачі.
Встановлюється на терміналі на точці
приготування замовлень.



Мобільний додаток
для кур'єрської

служби доставки

Робить роботу кур'єрів максимально мобільною,
зручною та зрозумілою. Програма оснащена всіма
можливостями, необхідними для комфортної
роботи кур'єра: отримання замовлень, розподіл між
кур'єрами, зміна відповідального, скасування
доставки, а також автоматичний прорахунок самого
короткого маршруту, з урахуванням всіх прийнятих
замовлень і часу їх доставки.
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Функціональні можливості програми для кур'єрської служби доставки:

 Розумна система планування маршруту на карті з урахуванням всіх прийнятих замовлень і часу їх
доставки;

 Доступ до всіх сформованим на відправку замовлень;
 Призначення відповідального кур'єра по кожному замовленню або автоматичний вибір

відповідального за конкретний район;
 Можливість змінювати кур'єра;
 Скасування доставки;
 Зміна статусів: прийнятий в роботу, доставляється, оплачений.



Чат-бот 
для отримання замовлень

через месенджер
Сучасний інструмент для сучасного суспільства.
Не секрет, що сьогодні 80% власників
смартфонів користуються одним з популярних
месенджерів Viber або Telegram. Необхідно
надати їм можливість здійснювати замовлення
через улюблені месенджери і замовлень у Вас
гарантовано додасться.
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Функціональні можливості чат-бота для отримання замовлень в кафе, барі чи
ресторані через месенджер:

 Отримання замовлень через месенджер (Viber, Telegram);
 Меню завантажується з основної бази ресторану;
 Автоматичне потрапляння замовлень в POS або модуль доставки;
 Формування рахунків автоматично без застосування додаткових сервісів або створення вручну;
 Зберігання даних клієнта (телефон, адреса доставки, історія замовлень) в чаті без потреби 

кожного разу їх повторно вносити;
 Використання системи лояльності (застосування знижок, накопичення та списання бонусів);
 Двосторонній зв'язок з клієнтом, можливість відповісти в чаті;
 Відображення статусу замовлення.
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Оновлення 2021р:

 Оновлений веб-дизайн;
 Функціонал відслідковування (трекінг) кур’єрів з робочого місця адміністратора доставки;
 Вибір транспорту кур’єрів;
 Створення та настроювання районів доставки з прив’язкою точок реалізації;
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Можлива схема функціювання для організації доставки в мережі ресторанів:

замовлення

Адміністратор

замовлень

сайт замовлень

бот замовлень

Монітори

замовлень на 

відповідному

закладі

Автоматичне

розподілення

замовлень згідно

настроювань

полігонів

Клієнти

Кур’єрська

доставка



НАШІ КОНТАКТИ

Київ, вул. Ярославська, 39 Г
Львів, вул. Городецька, 109
Дніпро, вул. Подолинського, 31Г

+38 (044) 537-0168 
+38 (097) 537-0168

sales@servio.com.uaexpertsolution.com.ua

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

Для переходу на сайт відскануйте код

mailto:sales@servio.com.ua

