Apresentação Menu Digital
O Menu Digital é uma aplicação vocacionada para a restauração que permite a criação e gestão de
ementas em formato digital. Constituído por duas partes: a primeira, o Backoffice de gestão de ementas e a
segunda a aplicação propriamente dita.
Na área de gestão (backoffice) pode criar ou os seus artigos, famílias, etc. Aí gere as ementas e a sua ráida
inclusão e disponibilização online.
Possibilidade de adicionar sponsors visíveis na aplicação móvel que permite divulgação extra de marcas, etc.
Completamente customizável e à medida das necessidades de cada cliente.
Para consulta ao público, temos 3 vias de apresentação: Link Web (acesso via browser), Aplicação para
Android e Aplicação para iOs.
Temos 2 aplicações distintas com as vias de apresentação referida anteriormente: o Menu Digital, e o
Take-away & delivery
Porquê duas aplicações, e o que as distingue
•

Menu Digital
◦

Consulta de ementas por QR-code, no estabelecimento ou em publicidade onde surja o referido
código que os utilizadores digitalizam, sem ter de instalar nenhuma aplicação.

◦

Os utilizadores são, na primeira visita, convidados a instalar a aplicação móvel a partir da
respetiva app store.

◦

Esta app possui funcionalidades multi-idioma, consulta de ementas, descrição dos produtos,
descrição das ementas.

•

Take-away & delivery

◦ App mais recente, com geolocalização e consulta das ementas pelos utilizadores no exterior e
possibilidade de efetuar encomendas take-away, delivery, e no estabelecimento.
◦

Guarda o estabelecimento ‘favorito’ do visitante, em primeira mão, para casos de pedidos dários,
por exº. Exibe os estabelecimentos próximos, por categoria, ordenados por maior proximidade
do utilizador.

Um código, neste caso, vale por mil palavras. Assim, digitalizando uma e outra imagem, poderá ter acesso
às funcionalidades de uma conta demonstrativa. Facilmente distinguirá as duas vertentes, complementandose uma à outra.
Possuímos também alguns extras, que valorizam a implementação. Disponibilizamos uma aplicação de
monitorização de pedidos, que em tempo real exibe num ecrã ou num dispositivo móvel dos responsáveis,
os pedidos, os pagamentos, os detalhes de cada pedido, etc.
Implementamos também notificações push, onde será possível notificar os utilizadores através de
mensagens na aplicação, além da via do e-mail, para qualquer alteração ou previsão de atraso ou alteração
na entrega do pedido, etc. A aplicação prevê também o branding do estabelecimento, com por exemplo o
logotipo do mesmo, no ecrã principal.

Backoffice de gestão web
➔ Gerir ementas e produtos em tempo real
➔ Definir horários permitidos para pedidos (app
take away & delivery)
➔ Definir meios de pagamento, callback de
pagamento, mínimo valor, máxima distância de
entrega, etc.
➔ Gerir as encomendas e os pedidos, de forma organizada.
➔ Toda a parte administrativa, em tempo real nas mãos do cliente.

Temos inúmeras vantagens para o seu negócio:
• Constante evolução. Marca distinta.
• Aposta constante em ferramentas de marketing digital e divulgação. Consultoria.
• Acompanhamento do cliente, à medida. Formação adequada.
• Linha de apoio técnico e suporte.
• Soluções integradas com software de gestão verticais
• Desenvolvimento à medida. Multi-plataforma.

Contactos
Menu Digital
Rua do Louriçal
Nº 85-A
3100-427 Pombal
Telf.: +351 236 216 734
Fax: +351 236 211 413
E-mail: info@menudigital.pt
https://menudigital.pt
https://www.facebook.com/menudigital
https://www.linkedin.com/company/menudigital

