
ร้านอาหารและโรงแรม

www.zumumu.com

ระบบการสั่งซื้อด้วยตัวเองสำาหรับ

เมนูพิเศษวันนี้

ดีลพิซซ่า  

ชุดต่อวัน 2 มื้อ (2 มื้อ ต่อวัน) ที่ $ 15

แสดงดีล

ดีลซูชิ   
ชุดต่อวัน 2 มื้อ (2 มื้อ ต่อวัน) ที่ $ 15

แสดงดีล

ออเดอร์บนโทรศัพท์มือถือ       แปลภาษาอัตโนมัติมากกว่า 80 ภาษา       ชำาระเงินออนไลน์

ระบบ POS ที่ทนทาน       ครัวที่หลากหลาย        แอพเด็กเสริฟ์บนมือถือ       KDS แบบเบ็ดเสร็จ

ไวรัสพรูฟออเดอร์

ZUMUMU

ZUMUMU

ZUMUMU

หยุด

โควิด -19



ค้นพบค้นพบ                                     ,
ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของ ZUMUMU มีการออกแบบพิเศษเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการบริการจัดอาหาร ซึ่งช่วย
ให้ร้านอาหารลดเวลาในการหมุนเวียนโต๊ะ ลดลง 30% หรือมากกว่านี้ ลดข้อผิดพลาดในการสั่งซื้อและลดเวลาในการ
สั่งซื้อ 8 นาที มีแปลภาษาอัตโนมัติแบบสมบูรณ์ที่จะสามารถใช้งานได้ทั่วทั้งระบบนิเวศของ Zumumu (เช่น แอป
พลิเคชันการสั่งซื้อ, KDS, ปริ้นเตอร์ศูนย์ฟูลฟิลเมนท์ ระบบ POS, คอนโซลการดูแลระบบ) เพื่อตอบสนองลูกค้าใน
หลากหลายภาษาและยกระดับแรงงานระหว่างประเทศ ระบบนิเวศของ Zumumu ช่วยเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้า
และช่วยลดข้อผิดพลาดในการดำาเนินงานและลดค่าใช้จ่าย

ทีมงานเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของ Zumumu ใช้เวลากว่าสามปีในการวิจัยพัฒนาและทดสอบระบบนิเวศ 
Zumumu อย่างเข้มงวด การติดตั้งครั้งแรกของ Zumumu เริ่มที่ร้านอาหารที่บริการเต็มรูปแบบ 80 ที่นั่ง ซึ่งปัจจุบัน
ให้บริการลูกค้าเฉลี่ย 520 คนต่อวันโดยไม่มีข้อผิดพลาดในการออเดอร์ การหมุนเวียนโต๊ะเร็วขึ้น 38% และประหยัด
เวลาเฉลี่ย 11 นาทีต่อการออเดอร์ นอกจากนี้ยังได้มีการใช้งานในโรงแรมหรูระดับห้าดาวสำาหรับออเดอร์รูมเซอร์วิส
ด้วยตนเองโดยไม่มีข้อผิดพลาด ความสะดวกในการใช้งาน ความสะดวกสบาย รวดเร็วและแม่นยำาของการสั่งรูม
เซอร์วิสทำาให้ผู้เข้าพักได้รับประสบการณ์จากการใช้บริการที่ดีและช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่ม 
30% และการเติบโตของรายได้ 20%

ZUMUMU แบบระบบนิเวศ

บริการแปลภาษาอัตโนมัติในตัว

รายงานผลและการวิเคราะห์

สั่งซื้อผ่านคิวอาร์โค้ต 

ระบุตำาแหน่ง Zumumu 

ลิงค์เครื่องปริ้นเตอร์ Zumumu 

เวปไซค์สำาหรับรับ

และจัดส่ง 

ระบบขายหน้าร้าน 

(POS)

แอพออเดอร์ผ่านมือถือ

ระบบออเดอร์เวทสต๊าฟ

(KDS) แบบเบ็ดเสร็จ และ

ปริ้นเตอร์หลายเครื่อง

ไวรัสพรูฟออเดอร์

ZUMUMU
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สร้างเว็บไซต์สั่งอาหารแบบดิจิตอลที่สะท้อนถึงแบรนด์ของคุณ

คอนโซลของ Zumumu ให้คุณควบคุมการจัดการแอพและสร้างเพจได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะช่วยให้คุณตรวจสอบและติดตามการ

สั่งซื้อและจัดส่งร้านอาหารออนไลน์ทั้งหมดแบบเรียลไทม์ บริหารจัดการบริษัทในเครือ รายการเมนู รายละเอียดลูกค้าและ

พนักงานจัดส่งให้พร้อม

หน้าแอดมิน
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คอนโซล Zumumu

คอนโซล Zumumu
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อัพโหลดรูปของคุณที่นี่ นามสกุลไฟล์ที่รองรับ: (jpg, png, gif)

อัพโหลดรูปของคุณที่นี่ นามสกุลไฟล์ที่รองรับ: (jpg, png, gif)

เลือกหมวดหมู่ที่เหมาะสมในตัวเลือกสำาหรับรายการนี้

แสดงรายการนี้ในแอพสั่งซื้อ

ทำาให้รายการนี้พร้อมรับประทานที่ร้าน
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ออเดอร์ผ่านมือถือ

ออเดอร์ผ่านคิวอาร์โค้ต

ใช่เลย

ลูกค้าของโรงแรมและร้านอาหารดูรายการอาหารและกดออเดอร์ได้เลยบนอุปกรณ์มือถือ

แอปพลิเคชันออเดอร์ Zumumu บนบราวเซอร์ใช้งานได้บนระบบ IOS, แอนดรอยด์, Linux และวินโดวส์

โดยคุณไม่จำาเป็นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

ออเดอร์อย่างระมัดระวัง! ปลอดภัย 100% ระบบของ Zumumu นำาเสนอระบบสั่งออเดอร์แบบไร้การสัมผัสเหมาะสำาหรับ

ร้านอาหารทุกประเภทโดยบริการแพลตฟอร์มการสั่งซื้อที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่คุณจะสามารถจินตนาการได้

มันง่ายใช่มั้ย! รับประสบการณ์ 

การออเดอร์แบบเดิมที่ไม่มีค่าใช้จ่าย!

ใส่รหัส หรือ สแกนคิวอาร์โค้ต เพื่อ 

ทำาออเดอร์ให้สมบูรณ์

หยุด

โควิด -19

เมนูพิเศษวันนี้

ดีลพิซซ่า  

ชุดต่อวัน 2 มื้อ (2 มื้อ ต่อวัน) ที่ $ 15

แสดงดีล

ดีลซูชิ   
ชุดต่อวัน 2 มื้อ (2 มื้อ ต่อวัน) ที่ $ 15

แสดงดีล
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ช่วยให้พนักงานปฏิบัติตามออเดอร์ได้รวดเร็วขึ้นและแม่นยำายิ่งขึ้น ขณะที่เพิ่มรายการเมนูที่มีกำาไรสูงขึ้น

การใช้ตัวดัดแปลงป๊อปอัปสำาหรับการขายที่มีการชี้นำา พนักงานสามารถเพิ่มรายการและส่งคำาสั่งออเดอร์ไปที่ห้องครัวทันทีโดย

ไม่ต้องเดินไป

ซอสพิซซ่า, มะเขือเทศ, พริกหยวก, มะกอกดำา, เปปเปอโรนีเนื้อ,
พาสลีย์, มะเขือเทศตากแห้ง, มอสซาเรลลาชีส

เล็ก 9.5” $  10.00

$  15.00

$  20.00

$  1.00

$  1.00

$  11.00

กลาง 11.5”

ใหญ่ 13.5”

เพิ่มชีส

ไก่

รวม

1

อิตาเลี่ยน ซุพรีม

เพิ่มการหมุนเวียนโต๊ะที่สูงขึ้นพร้อมเพิ่ม

ความเร็ว ความแม่นยำาและประสิทธิภาพ

ระบบออเดอร์เวทสต๊าฟ

ZUMUMU

ไร้การสัมผัส การออเดอร์...

1-สแกนรหัส QR

2-ดูเมนูและสั่งซื้อ

3-ไร้การสัมผัสการชำาระเงิน



ระบบจอแสดงผลในครัว (KDS)

ระบบจอแสดงผลในครัว (KDS) ของ Zumumu รองรับเครื่องปริ้นเตอร์ในหลายตำาแหน่งและ

หน้าจอสัมผัส ซึ่งมีเส้นทางการสั่งออเดอร์ที่ราบรื่นระหว่างแอปพลิเคชันการสั่งออเดอร์แบบดิจิตอล

สเตชั่นฟูลฟิลเมนท์, เอกซ์เพอดิเตอร์ และระบบ POS

ออเดอร์ด้วยตัวเองบนมือถือ

ศูนย์ฟูลฟิลเมนท์ร้านอาหาร

(KDS) แสดงผล
หน้าต่างเอกซ์เพอดิเตอร์

สเตชั่นกระทะ
ออเดอร์พิมพ์เป็นภาษาจีน

พื้นที่ย่าง
ออเดอร์พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ

พื้นที่เครื่องดื่ม
ออเดอร์พิมพ์เป็นภาษาสเปน

ระบบขายหน้าร้าน (POS) และ
ลิงค์เครื่องปริ้นเตอร์ Zumumu 

 
ใบเสร็จปริ้นเป็นภาษาอังกฤษ

แอพออเดอร์เวทสต๊าฟ
สั่งออเดอร์เป็นภาษาอังกฤษ

แปลอัตโนมัติ

ลิงค์เครื่องปริ้นเตอร์ Zumumu ลิงค์เครื่องปริ้นเตอร์ Zumumu ลิงค์เครื่องปริ้นเตอร์ Zumumu 

แปลอัตโนมัติ

แปลอัตโนมัติ

แปลอัตโนมัติ

ปรับแต่งและพิมพ์ใบเสร็จรับเงินสำาหรับแต่ละสเตชั่นฟูลฟิลเมนท์

ในภาษาต่าง ๆ ทำาให้ Zumumu เป็นนักแปลภาษาที่สมบูรณ์แบบ

ภายในสถานประกอบการ โดยยังมีข้อเสนอที่สมบูรณ์

บริการสำารองออเดอร์ซึ่งรวมถึงการเรียกคืนธุรกรรม

สั่งทำาใหม่และพิมพ์ซ้ำา



ประหยัดเวลาด้วยการเข้าร่วมและแยกที่นั่ง ออกบิลหรือลงรายการได้ทันที เมนูแบบดิจิตอลจะถูกดึงโดยตรงจาก POS ของเรา การ

เปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบ POS ที่มีอยู่จะซิงค์เข้ากับแดชบอร์ดการสั่งซื้อทางมือถือโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์

Zumumu POS เป็นระบบที่น่าเชื่อถือและประสานเข้ากับแอปพลิเคชันของการสั่งออเดอร์

ได้อย่างลงตัว ระบบศูนย์ฟูลฟิลเมนท์ และการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์

คุณสมบัติหลัก:  

1-เลย์เอาต์ที่สามารถปรับแต่งตามตารางทำางานพนักงานหรือเวลาหรือวันในสัปดาห์

2-ใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการหลัก

3-หลากหลายภาษา, ปรับภาษาได้กว่า 80 ภาษา

ระบบขายหน้าร้าน (POS)

ZUMUMU
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รายการทั้งหมด

เครื่องดื่มDR

PC BR

AP

MC

SO

S PA CO

SN AC

DR KM DE

SS SW BO

SN

S

M

AC

AP

SS

SW

BO

PA

KM

ขนมขบเคี้ยว

อาหารเร่งด่วน

สมูทตี้

ม็อกเทล

อาหารจานเดียว

อาหารเรียกน้ำาย่อย

ซุปและสลัด

แซนด์วิช

พิซซ่าอบเตาอิฐ

สลัด

พาสต้า

อาหารจานหลัก

เมนูสำาหรับเด็ก

ค้นหารายการทั้งหมด

หมวดหมู่

ตั๋ว

ค่าใช้จ่าย 0.00

เพิ่มลูกค้า

เพิ่มลูกค้า

เช็คเอาท์

เช็คเอาท์

หน้า1

หน้า1

รายการทั้งหมด

Fresh Corn Nachos x 2                    Php 150
ปกติ Php 75

ซุปสควอส x 1                               Php 70  
ปกติ Php 70

ซุปมะเขือเทศและใบโหระพา x 3            Php 210 
ปกติ Php 70

อัตราค่าบริการ                             Php 43

รวม                                               Php 473

ส่วนลด อาหารเร่งด่วน เค้กส่วนบุคคล เบียร์

อาหารเรียกน้ำาย่อย

อาหารจานหลัก

เครื่องเคียง

สมูทตี้
พาสต้า

กาแฟ
แอลกอฮอล์

ขนมขบเคี้ยว
รายการ อาหารจานเดียว

เครื่องดื่ม เมนูสำาหรับเด็ก ขนม

ซุปและสลัด แซนด์วิช พิซซ่าอบเตาอิฐ

หมวดหมู่

ส่วนลด

ใบเสนอราคา

รอการเสนอราคา                       1

รายการทั้งหมด

ส่วนลด

ปุ่มกด

การสอนด่วน

คูปอง

ใบเสนอราคา

รอการเสนอราคา                        1

หมวดหมู่

1



ลิงค์เครื่องปริ้นเตอร์ ZUMUMU

ระบบ POS

1 2 3 4

สเตชั่นกระทะ

ศูนย์ฟูลฟิลเมนท์ และ POS

สเตชั่นพิซซ่า สเตชั่นเครื่องดื่ม

ลิงค์เครื่องปริ้นเตอร์ Zumumu ได้รับการออกแบบและผลิตโดยเฉพาะเพื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เทอมอล หรือ dot matrix ใด ๆ

กับระบบ Zumumu ผ่านอินเทอร์เน็ต เพียงเชื่อมต่อปริ้นเตอร์ Zumumu กับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย Wi-Fi หรือผ่านสายอีเธอร์เน็ต rj45

เมื่อเชื่อมต่อปริ้นเตอร์แล้วให้เข้าสู่หน้าบัญชีแอดมิน Zumumu และกำาหนดปริ้นเตอร์ให้กับ POS หรือสเตชั่นฟูลฟิลเมนท์ที่คุณต้องการ

ZUMUMU
ชื่อ  *

ครัว

แคชเชียร์

UID  *

โทเค็น

รหัสผ่าน

เสมือนจริง

เปิด

ปริ้นเตอร์หลัก

เปิด

หมายเลขซีเรียลด้านหลังแบบนี้ xxxx-xxxx-xxxx

บันทึก

อุปกรณ์

คอนโซล Zumumu

กระดานแดชบอร์ด

หมวดหมู่

รายการเมนู

ออเดอร์

โปรโมชั่น

ออกจากระบบ

การตั้งค่า

รายงาน

อุปกรณ์

โต๊ะ



Zumumu Locator แสดงชุดอักขระแบบสุ่มที่ไม่ซ้ำากันในช่วงเวลาที่กำาหนดไว้ล่วงหน้า ตัวระบุตำาแหน่ง

สามารถกำาหนดให้กับห้องพักในโรงแรม โต๊ะร้านอาหาร ที่นั่งบาร์ ฯลฯ

ไม่จำาเป็นต้องใช้แหล่งพลังงานภายนอก

และแบตเตอรี่ภายในที่ใช้งานได้นานถึง 2 ปี

ระบุตำาแหน่ง ZUMUMU

บุฟเฟ่ต์

บิสโทร

เก็บห้องไว้ส ำาหรับผักของคุณ ;)
เส ิร ์ฟเบียร ์และไวน์ไม่อ ั ้นส ำาหรับมื ้อเที ่ยงและมื ้อค ่ ำา

กรุณาใส่รหัสผ่าน OTP

ขอต้อนรับสู ่  ระบุต ำาแหน่ง Zumumu

สั ่งตอนนี ้
ส ั ่งซ ื ้อออเดอร์ล ่าส ุดของคุณทันที

ข ้อความ

โลโก้ของคุณที ่น ี ้

ต ั ้งค ่า

ระบบการสั ่งซ ื ้อด ้วยตัวเองสำาหรับ

ออเดอร์บนโทรศัพท์ม ือถือ    แปลภาษาอัตโนมัต ิกว ่า 80 ภาษา       ช ำาระเง ินออนไลน์

ระบบ POS ที ่ทนทาน         คร ัวหลากหลาย         แอพเด็กเสร ิฟ ์บนมือถือ        KDS แบบเบ็ดเสร ็จ

ร้านอาหาร และโรงแรม

โรงแรมหรูและห้องสวีท
LG/f, Lux Hotel and Suites 443 ถนน Castle Peak เมือง Kwai Chung ฮ่องกง

บุฟเฟ่ต์ออลยูแคนอีท!

ไวรัสพรูฟออเดอร์

ZUMUMU



รายงานผลและการวิเคราะห์

บริการข้อมูลที่สำาคัญให้แก่โรงแรมหรือร้านอาหารเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ที่ลูกค้าออเดอร์ เมื่อ

ลูกค้ากำาลังสั่งออเดอร์ วิธีการชำาระเงินแบบไหนที่พวกเขาชอบและอื่น ๆ

อะไร
ที่ลูกค้าต้องการ

เมื่อไหร่
เขากำาลังออเดอร์

อย่างไร
ลูกค้าต้องการชำาระเงินและอื่น ๆ

ขยายฐานข้อมูลลูกค้าได้อย่างง่ายดายและวางกลยุทธ์ด้านการตลาดใหม่บนพื้นฐานข้อมูลล้ำาค่านี้ โดยใช้ Zumumu 

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อเพิ่มกลยุทธ์การกำาหนดราคาเพื่อผลกำาไรที่ดีขึ้น

และยอดขายที่เพิ่มขึ้น รับข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับเทรนด์การสั่งซื้อเมนูดิจิตอลบนแพลตฟอร์มของคุณ

พยากรณ์การขายและแรงงาน

รวมในรายสัปดาห์

ม.ค.

เบอร์เกอร์

อาหารจานหลัก

22.5%

สลัด

8.67%

สลัด พิซซ่า อาหารเร ียกน้ ำาย ่อย ของหวาน อาหารจานหลัก

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.



มอบความสะดวกสบายเต็มเปี่ยมแก่ลูกค้าโดยเสนอประเภทการสั่งซื้อที่แตกต่างกัน ตั้งค่า

ร้านอาหารที่จะยอมรับคำาสั่งซื้อ การจัดส่ง และการรับประทานในร้าน ตั้งเวลาแยกต่างหากและแจ้งเตือนให้

คุณแน่ใจว่าคุณมีเวลาเพียงพอที่จะบริหารจัดการให้ได้ตามออเดอร์ รวบรวมเวปไซค์ร้านอาหารเข้าด้วยกัน

การสั่งซื้อบนโทรศัพท์มือถือ ทำาให้ธุรกิจของคุณสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาบนทุกอุปกรณ์

เหล่านี้จะทำาให้ลูกค้าของคุณสามารถค้นหา ออเดอร์และ
ชำาระเงินอย่างรวดเร็วและง่ายดาย Zumumu สามารถชำาระเงินออนไลน์
ดังนั้นไม่มีอะไรที่พนักงานของคุณจะต้องกังวลนัก

เวปไซค์สำาหรับรับและจัดส่ง

ทานที่ร้านอาหาร

จัดส่ง

รับกลับ

ZUMUMU

สั ่งซ ื ้อออนไลน์

ขอต้อนรับสู ่  Zumumu กรุณาเลือกตัวเล ือก

เราร ับชำาระทุกบัตรเครดิตหลักและชำาระเง ินสด

ที ่ต ั ้งท ี ่  ถนน M. Pastor Ave. Pallocan เมือง West Batangas ฟิล ิปปินส์

เล ือกประเภทการออเดอร์

ทานที ่ร ้านอาหาร
สั ่งซ ื ้อออเดอร์ล ่าส ุดของคุณทันที

จ ัดส่ง
ออเดอร์ของคุณได้จ ัดส่งให้ค ุณหรือยัง

ร ับกลับ
รับออเดอร์ของคุณตามที ่ค ุณสะดวก



ระบบการสั่งซื้อด้วยตัวเองสำาหรับ

ติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร +63 43 302 1001 หรืออีเมลหาเรา info@zumumu.com

ถนน M. Pastor Ave. Pallocan West, เมือง Batangas City ฟิลิปปินส์ 4200 

www.zumumu.com

ออเดอร์บนโทรศัพท์มือถือ       แปลภาษาอัตโนมัติมากกว่า 80 ภาษา       ชำาระเงินออนไลน์

 ระบบ POS ที่ทนทาน       ครัวที่หลากหลาย        แอพเด็กเสริฟ์บนมือถือ       KDS แบบเบ็ดเสร็จ

Sharecafe.ph   |   (043) 302-1010

Along Pallocan West, เมือง Batangas City, ใกล้เมือง SM City Batangas

เดือนโภชนาการ

ร้านอาหารและโรงแรม

ไวรัสพรูฟออเดอร์

ZUMUMU

เพื่อสุขภาพ

อยู่ดีกินดีกิน 
และ

ZUMUMU

ZUMUMU

เช็คเอาท์

หมวดหมู่หน้า1

รายการทั้งหมด

เครื่องดื่มDR

SN

S

M

AC

AP

SS

SW

BO

PA

KM

Snacks

ขนมขบเคี้ยว

อาหารเร่งด่วน

สมูทตี้

ม็อกเทล

อาหารจานเดียว

อาหารเรียกน้ำาย่อย

ซุปและสลัด

พิซซ่าอบเตาอิฐ

สลัด

พาสต้า

อาหารจานหลัก ตั๋ว

ค่าใช้จ่าย 0.00เมนูสำาหรับเด็ก

ค้นหารายการทั้งหมด
เพิ่มลูกค้า

ส่วนลด

ปุ่มกด

การสอนด่วน

คูปอง

ใบเสนอราคา

รอการเสนอราคา

หมวดหมู่

1

ส ั ่งซ ื ้อออนไลน์

ขอต้อนรับสู ่  Zumumu กรุณาเลือกตัวเล ือก

เราร ับชำาระทุกบัตรเครดิตหลักและชำาระเง ินสด

ที ่ต ั ้งท ี ่  ถนน M. Pastor Ave. Pallocan เมือง West Batangas ฟิล ิปปินส์

เล ือกประเภทการออเดอร์

ทานที ่ร ้านอาหาร
สั ่งซ ื ้อออเดอร์ล ่าส ุดของคุณทันที

จ ัดส่ง
ออเดอร์ของคุณได้จ ัดส่งให้ค ุณหรือยัง

ร ับกลับ
รับออเดอร์ของคุณตามที ่ค ุณสะดวก


