


Το Smart Catalog, ήρθε για να δώσει ένα τέλος στα παλιά συμβατικά 
χάρτινα Menu Εστιατορίων αντικαθιστώντας αυτά με μια εντυπωσιακή 
έξυπνη και εύχρηστη εφαρμογή που λειτουργεί με ένα απλό tablet.
Έχεις εστιατόριο, με πελάτες που μιλάνε ξένες γλώσσες και θέλεις να 
τους παρέχεις την εμπειρία ενός ψηφιακού μενού, με φωτογραφίες 
και σύγχρονο design, σε ένα tablet;
Με το νέο Smart Catalog, o πελάτης σας μπορεί να παραγγείλει 
μέσα από ένα πολύγλωσσο μενού, με βάση τις αλλεργίες, και τις δια-
τροφικές προτιμήσεις του, διευκολύνοντας το service και ζώντας μια 
ψηφιακή εμπειρία!
Ακόμα το σκέφτεσαι;

SMART CATALOG



Το Smart Catalog, παρουσιάζει όλο τον κατάλογο με τα πιάτα, γλυ-
κά, αναψυκτικά και ότι άλλο προσφέρει το εστιατόριό σας, σε μια 
Εφαρμογή Android, σε όσες γλώσσες επιθυμείτε!

Ο σερβιτόρος δίνει ένα tablet στον πελάτη με εγκατεστημένη την 
εφαρμογή Smart Catalog, ο πελάτης διαλέγει την επιθυμητή γλώσσα 
και στη συνέχεια περιηγείται στο menu. Έχει τη δυνατότητα να δει 
όλα τα προϊόντα σας, που συνοδεύονται από φωτογραφικό υλικό και 
την αναλυτική περιγραφή του κάθε πιάτου (π.χ. συστατικά, διαδικασία 
προετοιμασίας ακόμα, τη διατροφική τους αξία και πιθανά αλλεργιο-
γόνα!). Ο πελάτης μπορεί να φιλτράρει τις επιλογές του με βάση τις 
διατροφικές του απαιτήσεις & ιδιαιτερότητες (π.χ. μπορεί να κανει 
αναζήτηση σε προϊόντα που δεν περιέχουν χοιρινό, γλουτένη ή ει-
ναι vegeterian). Επιπλέον μπορείτε να προτείνετε στους πελάτες σας 
μέσω της εφαρμογής συγκεκριμένα προϊόντα (π.χ. κάποιο κρασί/μπύ-
ρα) που να ταιριάζει με ενα συγκεκριμένο πιάτο, προωθώντας έτσι και 
κάποιο άλλο προϊόν. Ο πελάτης ενημερώνει τον σερβιτόρο/α για τις 
επιλογές του και η παραγγελία του μεταφέρεται στη κουζίνα! Πότε τα 
Menu Εστιατορίων μπορούσαν να κάνουν τόσα πολλά;

Πώς λειτουργεί το 
Smart Catalog



Ο πελάτης κάνει δυναμική αναζήτηση στο κατάλογο των 
προϊόντων, με φίλτρα της επιλογής του(π.χ. νηστίσιμα, χω-
ρίς γλoυτένη, vegeterian)

 Χρήση GIFs (κινούμενων εικόνων) στις κατηγορίες προϊό-
ντων για μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία



Όλο το Σύστημα  Διαχείρισης του Smart Catalog έχει σχεδιαστεί 
από την Smartup με στόχο να μπορεί να το χειριστεί οποιοσδή-
ποτε, χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις πληροφορικής. Κάθε διαχειριστής 
με απλή χρήση email και κωδικού θα συνδέεται και θα διαχειρίζεται 
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες της εφαρμογής, όπως κατηγορίες 
προϊόντων και προϊόντα, φωτογραφίες, GIFs, αλλά και το περιβάλλον 
Smart Catalog (χρώματα γραμματοσειρών, logo, backround).  Επί-
σης θα μπορεί να προτείνει στους πελάτες σας το ιδανικό κρασί ή κά-
ποιο συνοδευτικό πιάτο σύμφωνα με την παραγγελία τους. Σημαντικό 
πλεονέκτημα αποτελεί η επιλογή ενεργοποίησης Live Μode, όπου σε 
πραγματικό χρόνο ο πελάτης θα βλέπει στο tablet παραγγελίας του, 
τις αλλαγές που εφαρμόζει ο διαχειριστής, διατηρώντας το menu συ-
νεχώς ενημερωμένο. Επιπλέον η χρήση backups μέσω του διαχειρι-
στικού συστήματος, ελαχιστοποιεί τη πιθανότητα λαθών απο τυχόν 
διαγραφές.

Το Σύστημα Διαχείρισης



Δυνατότητες
ΠAΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΙΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Όλη εφαρμογή έχει τα χαρακτηριστικά της επωνυμίας σας. To logo, τις 
εικόνες του καταλόγου σας, τα χρώματα και κάνει το Smart Catalog 
μοναδικό, όπως η επιχείρησή σας!

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Μιλήστε στη γλώσσα των πελατών σας αφού τώρα ο κατάλογό σας τις 
μιλάει όλες!

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
Δημιουργήστε διαφορετικά Menu για τις διαφορετικές περιστάσεις! 
Τώρα, μπορείτε να έχετε έναν Χειμερινό ή Καλοκαιρινό κατάλογο, έναν 
Vegetarian, έναν Νηστίσιμο ή ό,τι άλλο σκεφτείτε σε μία εφαρμογή!

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Ομαδοποιήστε τα προϊόντα σας όπως εσείς πιστεύετε, ενώ παράλληλα 
δημιουργείτε επιπλέον κατηγορίες. Τα στενά όρια της σελίδας δεν υπάρ-
χουν πια, όλα είναι ψηφιακά, όλα είναι απεριόριστα!

ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
Επιτρέψτε στους πελάτες σας να γνωρίζουν όλα όσα θέλετε για τα πιάτα 
ή τα προσφερόμενα προϊόντα σας (συστατικά, θερμιδική αξία, συνταγές, 
αλλεργιογόνα συστατικά, την ημερομηνία ψύξης και ό,τι άλλο επιθυμεί-
τε).

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ
Ξέρουμε πόσο συχνά μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε τιμές. Τώρα πια 
αυτό δεν είναι πρόβλημα αφού μπορείτε να κάνετε όσες αλλαγές θέλετε, 
όποτε το επιθυμείτε!

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Επιτρέψτε στους πελάτες σας να αναζητήσουν βάσει των συστατικών, 
της θερμιδικής αξίας, των διατροφικών τους συνηθειών (π.χ. διαβητικός, 
vegetarian, νηστήσιμα) ή ό,τι άλλο κρίνετε απαραίτητο!

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΙΑΤΩΝ ‘Η ΚΡΑΣΙΩΝ
Προτείνετε στους πελάτες σας το ιδανικό κρασί ή κάποιο συνοδευτικό 
πιάτο σύμφωνα με την παραγγελία τους.

ΠΡΟΩΘΗΣΤΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Με το Smart Catalog μπορείτε να προτείνετε συγκεκριμένα προϊόντα 
και συνδυαστικές προσφορές σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών σας



● Εξοικονομείτε χρήματα από την εκτύπωση καινούργιων καταλόγων 
και διαφημιστικών φυλλαδίων με κάθε αλλαγή στο μενού σας

● Σερβίρετε πελάτες από όλο τον κόσμο, χρησιμοποιώντας τη γλώσ-
σα τους χωρίς να χρειάζεται να εκτυπώνετε διαφορετικούς καταλό-
γους και χωρίς να έρχεται ο σερβιτόρος/α σε αμηχανία.

● Δίνετε στον πελάτη σας τη δυνατότητα να φιλτράρει τις επιλογές 
του με βάση τις διατροφικές συνήθειες-αλλεργίες

● Αποφεύγετε ντροπιαστικά τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη

● Προωθείτε ειδικές προσφορές στη στιγμή

● Εισάγετε ένα νέο ή ένα προϋπάρχον προϊόν στη στιγμή

● Εντυπωσιάζετε τους πελάτες σας και κερδίζετε ανταγωνιστικό πλε-
ονέκτημα

● Ενισχύετε την αναγνωρισιμότητά σας

● Αλλάζετε backround, logo, χρώματα, προσθέστε GIFs εύκολα από 
το διαχειριστικό συστημα

● Δημιουργείτε επιπλέον εισόδημα από διαφημιστικές δυνατότητες 
μέσα από την εφαρμογή – Η Smartup θα σας βοηθήσει!

Μερικά μόνο από τα πλεονεκτήματα
του  Smart Catalog



Η εφαρμογή έχει υλοποιηθεί με χρήση του framework flutter  σε γλώσσα 
Dart που κάνει compile σε native Κώδικα. Μέρη της εφαρμογής έχουν 

υλοποιηθεί και σε γλώσσα Java.

Θα υποστηρίζονται συσκευές tablet με λειτουργικό σύστημα Android 
έκδοσης API19 ή νεότερης.

Για το διαχειριστικό σύστημα έχει χρησιμοποιηθεί το framework Angular 
της Google.

Για τον Server έχει χρησιμοποιηθεί η υπηρεσία firebase της Google.

Τεχνικές πληροφορίες




