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ΣΟΥΙΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ DIGIORDER 

ΠΡΟΪΟΝ DIGIORDER_QRMENU 
 

Γενικές πληροφορίες 
Η σουίτα εφαρμογών DigiOrder αποτελείται από ένα σύστημα εφαρμογών για διάφορα 

λειτουργικά συστήματα (Windows, Android, iOS)  καθώς επίσης και από άλλες λειτουργικές 

οντότητες (βάσεις δεδομένων, online servers, περιβάλλοντα, web εφαρμογές κλπ), που 

συνεργάζονται μεταξύ τους για να προσφέρουν μία ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης, 

παραγγελιοληψίας και έκδοσης παραστατικών για περιβάλλοντα εστίασης και εντατικής 

λιανικής πώλησης. Η προσφερόμενη λύση διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες της 

επιχείρησης όπου θα εγκατασταθεί, προσθέτοντας τις κατάλληλες άδειες χρήσης για modules ή 

υπηρεσίες.  

 

Οι συνηθέστερες χρήσεις της σουίτας DigiOrder αφορούν τη διαχείριση της διαδικασίας 

παραγγελιοληψίας και σερβιρίσματος σε τραπέζια, τη διαχείριση παραγγελιοληψίας και 

διανομής  μέσω τηλεφωνικών και online παραγγελιών, τη διαχείριση take away ή λιανικής 

πώλησης και την πολυγλωσσική προβολή του τιμοκαταλόγου επιχειρήσεων της εστίασης. Τα 

οφέλη από τη χρήση της συνοψίζονται στην ταχύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του 

πελατειακού κοινού της επιχείρησης, στην αποφυγή λαθών και παραλείψεων, στην οργάνωση 

και παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας και στην εξοικονόμηση υλικών και 

ανθρώπινων πόρων.  

 

Η σουίτα DigiOrder αναπτύχθηκε από την ελληνική εταιρεία Nanosoft, από την οποία 

εξακολουθεί να συντηρείται, να αναβαθμίζεται και να εμπλουτίζεται διαρκώς με νέα προϊόντα 

και υπηρεσίες ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες και συνθήκες της αγοράς. Αριθμεί μεγάλο 

πλήθος εγκαταστάσεων σε Ελλάδα και Κύπρο και δουλεύει απρόσκοπτα ακόμη και στα πιο 

απαιτητικά περιβάλλοντα. 

 

Περιγραφή και Δυνατότητες DigiOrder_QRMenu 
Το DigiOrder_QRMenu πρόκειται για την υπηρεσία δημιουργίας ιστοσελίδας για την προβολή 

του menu/τιμοκαταλόγου καταστήματος εστίασης, προς αντικατάσταση του παραδοσιακού 

έντυπου μενού.  
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Ο πελάτης της επιχείρησης έχει πρόσβαση στον «ηλεκτρονικό τιμοκατάλογο» της επιχείρησης 

σκανάροντς με το κινητό του τηλέφωνο ένα QRcode που βρίσκεται τυπωμένο σε κάποιο 

εμφανές σημείο της επιχείρησης. 

 

Μερικά από τα πλεονεκτήματα και δυνατότητες του QR menu έναντι του παραδοσιακού 

έντυπου τιμοκαταλόγου: 

• Πολυγλωσσική προβολή 

• Δυνατότητα επεξήγησης των περιεχομένων και των αλλεργιογόνων κάθε πιάτου 

• Ελκυστική προβολή με φωτογραφίες 

• Εύκολη αλλαγή τιμών ή προσθήκη νέων πιάτων/κατάργηση παλαιών – οι αλλαγές 

γίνονται από online διαχειριστικό περιβάλλον 

• Τήρηση κανόνων υγιεινής, καθώς δεν εναλλάσσεται ο τυπωμένος τιμοκατάλογος 

συνεχώς μεταξύ των θαμώνων. 


