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รายละเอยีดโปรแกรมร้านอาหาร TastyRestaurant 

 

โปรแกรมบรหิารรา้นอาหาร (Tasty Restaurant) พัฒนาโดยควิซอฟตเ์ทค 
www.qsofttech.com เริม่พัฒนาตัง้แตปี่ 2541 เป็นตน้มา โดยมผีูใ้ชง้านแลว้ท่ัวประเทศไทย 
เหมาะส าหรับกจิการ  รา้นอาหาร ภตัตาคาร ผบั บาร ์รา้นกาแฟ หอ้งอาหาร สโมสร ที่
บรกิารขายอาหารตา่งๆ ทีต่อ้งมกีารรับ order ทีโ่ตะ๊ ท างานบนระบบปฏบิัตกิาร Windows 
ตัง้แต ่XP ขึน้ไป  

โปรแกรมรา้นอาหาร (Tasty Restaurant) พัฒนาขึน้มาเพือ่ส าหรับผูท้ีป่ระกอบกจิการ
รา้นอาหาร โปรแกรมนีม้คีวามครบครัน ครบวงจรเอามากๆ ใหค้ณุดแูลตัง้แต ่การควบคมุสต็อก 
วตัถดุบิตา่งๆ ทีน่ ามาใชป้ระกอบอาหาร ในรายการอาหารสามารถระบวุตัถดุบิเพือ่ตัดสต็อกได ้
เพือ่วางแผนการจัดซือ้วตัถดุบิ แบง่หมวดหมูร่ายการอาหารสามารถใสร่ายการอาหารและราคา
ไดม้าก เนือ่งจากใช ้Database ระดับ Database Server สามารถแบง่โซนทีน่ั่ง ดสูถานะวา่โตะ๊
ในแตล่ะโซนวา่งหรอืไม ่รวมถงึระบบบรหิารจัดการพนักงาน เด็กเสริฟ์ในการดแูลลกูคา้แตล่ะ
โตะ๊ การก าหนดราคาอาหารตามฤดกูาลหากราคาทนุมกีารขึน้ลง มฟัีงชัน่การบันทกึรายการ
อาหารทีส่ัง่เชน่ ระบรุสชาตเิพิม่เตมิ รองรับปริน้เตอรห์ลากหลาย แยกบารค์รัวอาหาร และบารน์ ้า
ได ้สามารถก าหนดสทิธิก์ารเขา้ใชง้านโปรแกรมในแตล่ะฟังกช์ัน่ สามารถใหส้ว่นลดพมิพ์
ใบเสร็จรับเงนิและเอกสารอืน่ๆไดอ้ยา่งสวยงาม สิน้วนัสามารถออกรายงานไดอ้ยา่งครบครัน 
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 ตัวโปรแกรมสามารถทีต่อบโจทยเ์จา้ของรา้น หรอืผูบ้รหิารรา้นอาหาร ไดม้ากมาย อาท ิ
การยา้ยโตะ๊ รวมโตะ๊ คดิค านวณสว่นลด ใหส้ว่นลดรายการอาหารเฉพาะรายการ หรอื ใหส้ว่นลด
เหมารวมทัง้บลิ ก็สามารถปรับแตง่ และใชง้านไดต้ามใจชอบ นอกจากนีเ้อกสารตา่งๆ อยา่ง 
ใบสัง่อาหาร ใบเสร็จรับเงนิ ใบเช็คบลิ และอืน่ๆ ก็ยงัสามารถปรับแตง่แกไ้ข ใหอ้ยูใ่นรปูแบบ
สไตลข์องรา้นคณุได ้และ ทีส่ าคัญทีส่ดุคอื ระบบการออกรายงาน (Report) ซึง่สามารถออก
รายงานการขายประจ าวนั สรปุการขาย และ ออกรายงานตามลกูคา้ และประเภทสนิคา้ เพือ่ชว่ย
ใหค้ณุไดน้ าเอาขอ้มลูเหลา่นีไ้ปวเิคราะห ์ดา้นการตลาด ตอ่ไป ซึง่การมรีายงานทีด่นัีน้ ถอืวา่
เป็นประโยชนม์ากๆ ส าหรับธรุกจิทกุประเภท ไมใ่ชแ่คเ่ฉพาะรา้นอาหารเทา่นัน้ 
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Program Features (คณุสมบตั ิและความสามารถของโปรแกรม Tasty Restaurnt) 

➢ ระบบควบคมุคลงัสนิคา้ 

1. สามารถสรา้งสว่นผสมของอาหารท าใหส้ามารถควบคมุสต็อกวตัถดุบิได ้เชน่ ขา้วผัดกุง้ 
ประกอบไปดว้ย ขา้วสาร 10 กรัม ไข ่1 ฟอง กุง้ 5 ตัว เมือ่มกีารขายสนิคา้ขา้วผัดกุง้ ก็จะมี
การไปตัดสต็อกวตัถดุบิตามตอ้งการ 

2. สามารถ ก าหนดกลุม่รสชาตใิหก้ับตัวสนิคา้เพือ่ใหม้ตีัวเลอืกตอนสัง่อาหารและเครือ่ง ดืม่ 
เชน่ กลุม่เครือ่งดืม่ ม ีไมห่วาน น ้าตาลนอ้ยๆ น ้าแข็งนอ้ยๆ เป็นตน้ 

3. สามารถระบเุครือ่งพมิพท์ีจ่ะไปใหพ้มิพ ์ในระบบจะมเีครือ่งพมิพใ์หเ้ลอืก 4 เครือ่ง คอื ครัว
1, ครัว2, บาร1์, บาร2์ 

4. สามารถก าหนดโปรโมชัน่ตามชว่งเวลาทีต่อ้งการได ้
5. สามารถก าหนดระดับราคาขายไดห้ลายระดับราคา ไปสมัพันธก์ับขอ้มลูลกูคา้ 
6. สามารถก าหนดไดว้า่สนิคา้รหัสอะไรบา้งจะคดิคา่บรกิาร (Service Charge) 
7. สามารถก าหนดจดุสัง่ซือ้ ไวว้างแผนการซือ้สนิคา้ได ้
8. การปรับปรงุสต็อกท าไดง้า่ยโดยการบันทกึยอดทีนั่บไดจ้รงิ ระบบจะท าการค านวณกระทบ

ยอดใหเ้อง 
9. สามารถชว่ยก าหนดคลังสนิคา้ส าหรับการคมุสต็อกไดห้ลายคลัง เชน่ คลังหลกั และ คลัง

หอ้งอาหาร 

➢ การต ัง้ราคา รอบการท างาน และการขาย 

1. สามารถก าหนดเลอืกระบบการตัง้ราคาตามฤดกูาลได ้โดยก าหนดเป็นชว่งวันที ่วา่จะใหใ้ช ้

ระดับราคาอะไร 
2. สามารถก าหนดราคาแยกตามโซนการขายได ้เชน่ ราคาในโซนหอ้งอาหาร คดิระดับราคา

ที ่1 สว่นโซนหอ้งพักคดิระดับที ่2 เป็นตน้ 
3. สามารถระบไุดว้า่รอบการท างานใดจะใหด้แูลโซนการขายใดบา้ง 
4. ในโตะ๊เดยีวสามารถใหล้กูคา้น่ังแชรโ์ตะ๊กันได ้(ลกูคา้ไมไ่ดม้าดว้ยกัน) 
5. ลกูคา้สามารถยา้ยโตะ๊ ไปยังโตะ๊อืน่ และสามารถตามไปคดิบลิทีโ่ตะ๊ใหมไ่ด ้อยา่งไม่

สบัสน 
6. สามารถเปลีย่นแปลงเปอรเ์ซ็นตค์า่บรกิารไดต้อนขาย เพือ่ไวส้ าหรับลกูคา้พเิศษ 
7. ลกูคา้สามารถขอแยกบลิเพือ่แยกการช าระเงนิได ้สไตลอ์เมรกิันแชร ์
8. มรีะบบน าสง่เงนิ ป้องกันโจรภัย ไมค่วรเก็บเงนิไวใ้นลิน้ชกัเป็นจ านวนมากน่ันเอง 
9. สามารถก าหนดเลขทีใ่บสัง่อาหารได ้ไวต้รวจสอบเรือ่งใบสัง่อาหารภายหลัง 
10. สามารถใหส้ว่นลดบางรายการ หรอืสว่นลดทัง้บลิได ้
11. สามารถแถมฟรเีฉพาะรายการทีต่อ้งการได ้

➢ แบบฟอรม์ทีส่ามารถแกไ้ขไดเ้อง 

1. ใบสัง่อาหาร 
2. ใบยกเลกิการสัง่อาหาร 
3. ใบเช็คบลิ หรอื ใบรายการคดิเงนิ 
4. ใบเสร็จรับเงนิ 
5. ใบปิดกะ 
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➢ ระบบรกัษาความปลอดภยั 

1. มรีะบบรหัสผา่น 
2. สามารถก าหนดแยกสทิธิก์ารท างานตามเมนูทีต่อ้งการได ้ในกรณีทีม่ลี าดับผูใ้ชง้านใน

หลากหลายระดับ 

➢ รายงานการขายและสนิคา้คงเหลอื 

1. รายงานการขายประจ าวนั 
2. รายงานสรปุการขาย 
3. รายงานการขายแยกตามลกูคา้และสนิคา้ 

 

Usage Instructions (การเขา้ใชง้านโปรแกรม Tasty Restaurant) 

วธิกีารเขา้โปรแกรมใหก้รอกรายละเอยีดชือ่ผูใ้ช ้และ รหัสผา่นเริม่ตน้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ตามรายละเอยีดดา้นลา่งดังตอ่ไปนี ้

• Username (ชือ่ผูใ้ชง้าน) : SYSTEM 

• Password (รหัสผา่น) : 123 

ลกัษณะการใชง้านโปรแกรม Tasty Restaurant 

1.ใชง้านเครือ่งเดยีว 

2.ใชง้านรว่มกันแบบระบบเครอืขา่ย(เชือ่มตอ่ดว้ยสายแลน) 

 

รายละเอยีดการดแูลเมือ่ส ัง่ซือ้โปรแกรมระบบบรหิารงานโรงแรม  Tasty Restaurant 

1. ทา่นสามารถก าหนดวนัทีต่อ้งการท าการตดิตัง้โปรแกรมได ้เมือ่ถงึวนัตดิตัง้ทางทมีงาน

จะเขา้ไปทีส่ถานทีจ่รงิเพือ่ท าการตดิตัง้โปรแกรมและตดิตัง้อปุกรณ์ทีใ่ชง้านรว่มกับ

โปรแกรม พรอ้มสอนวธิกีารใชง้านโปรแกรมอยา่งละเอยีด และทา่นสามารถศกึษา

วธิกีารใชง้านเพิม่เตมิไดจ้ากวดิโิอสอนการใชง้านและคูม่อืวธิกีารใชง้านและทางควิ

ซอฟตเ์ทคยนิดใีหค้ าปรกึษาเกีย่วกับวธิกีารใชง้านทกุวนัท าการ 

2. หากมปัีญหาทีเ่กดิจากโปรแกรมไมส่ามารถท างานไดต้ามปกตซิ ึง่ทา่นไมส่ามารถแกไ้ข

ดว้ยตนเองได ้ทา่นสามารถโทรสอบถามหรอืใหท้างทมีงานรโีมทไปแกไ้ขผา่นทาง

อนิเตอรเ์น็ตได ้

3. หากทา่นมคีวามตอ้งการเพิม่เตมิในการแกไ้ขแบบฟอรม์ทีม่อียูใ่นโปรแกรม  เชน่ใบสัง่

อาหาร,ใบเสร็จรับเงนิ เป็นตน้ ซึง่ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขดว้ยตนเองได ้ทา่นสามารถให ้

ทางทมีงานรโีมทไปแกไ้ขผา่นทางอนิเตอรเ์น็ตไดโ้ดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเป็นเวลา 6 เดอืน 
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4. หากมคีวามตอ้งการเพิม่ฟังกช์ัน่หรอืรายงานทีน่อกเหนือ่จากทีโ่ปรแกรมมสีามารถตดิตอ่

ขอรายละเอยีดและสอบถามคา่ใชจ้า่ยเพือ่พัฒนาเพิม่เตมิได ้

5. ถา้ลกูคา้ตอ้งการอับเกรดโปรแกรมสามารถแจง้ทางควิซอฟตเ์ทคได ้โดยมคีา่ใชจ้า่ยคอื

คา่สว่นตา่งระหวา่งเวอรช์ั่นและคา่บรกิารในสว่นของการยา้ยขอ้มลูจากรุน่เดมิไปยังรุน่

ใหม ่ 

6. เมือ่สัง่ซือ้โปรแกรมจากควิซอฟตเ์ทค ใหท้ าการช าระเงนิคา่โปรแกรมผา่นทางการโอน

เงนิเขา้บัญชธีนาคาร และโทรแจง้การโอนเงนิ ควิซอฟตเ์ทคจะจัดสง่แผน่ตดิตัง้

โปรแกรมไปใหต้ามทีอ่ยูท่ีท่า่นแจง้ เมือ่พรอ้มนัดวนัเพือ่รโีมทไปตดิตัง้พรอ้มลงทะเบยีน

เพือ่ใชง้าน 

7. หากมกีารยา้ยเครือ่งทีใ่ชง้าน/ ตดิตัง้ระบบปฏบิัตกิารใหม/่เหตทุีท่ าใหต้อ้งลงทะเบยีน

โปรแกรมใหม ่สามารถลงทะเบยีนใหมโ่ดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเป็นเวลา 2 ปีนับตัง้แตว่นัทีซ่ ือ้

โปรแกรม หลังจากนัน้มคีา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีนใหมเ่ครือ่งละ 5,000 บาท 

  

 

ตัวแทนจ าหน่ายสามารถสั่งซือ้และช าระเงนิคา่โปรแกรมไดโ้ดยโอนเงนิเขา้บัญชี

ธนาคารดังตอ่ไปนี ้

บัญชอีอมทรัพย ์   ชือ่บญัช ีนางสาวพรัิลพัชร  วเิศษไชยะ 

➢ ธนาคารกสกิรไทย สาขาตรัง  เลขที ่116-2-68665-4 

➢ ธนาคารไทยพาณชิย ์สาขายอ่ยสริบิรรณชอ้ปป้ิงเซน็เตอร(์ตรัง)  

เลขที ่895-2-16266-3 

เมือ่โอนเงนิแลว้สามารถแจง้ช าระเงนิโดยแจง้ขอ้มลูตอ่ไปนีผ้า่นทางอเีมล ์ไลน ์หรอื

ทางโทรศัพท ์

1. วนั เวลา ธนาคาร และจ านวนเงนิทีโ่อนเขา้ 

2. จ านวนทีส่ัง่ซือ้ 

3. ชือ่ทีอ่ยูใ่นการจัดสง่แผน่โปรแกรมพรอ้มอปุกรณ ์
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