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MyRezzta
•
•

MyRezzta üzerinden oluşturacağınız domain adresi ile
ya da kendi alan adınız üzerinden, kısa sürede online
sipariş almaya başlayabilirsiniz.
Aldığınız siparişler için ilave komisyon bedeli ödemenize
gerek yok.

•

Üstelik de işletmenizin en önemli kazanımı olan
müşterilerinize dair bilgiler de her an elinizin altında.

Neden MyRezzta Online Sipariş Sistemi Kullanmalısınız
•

MyRezztayı kullanabilmek için her hangi bir yazılım bilgisine ihtiyaç duymanız gerekmiyor. Kullanıcı dostu yapısı ile bir kaç
dakika içerisinde son derece pratik bir online sipariş sistemine kavuşacaksınız.
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Kullandıkça ne kadar pratik ve işlevsel olduğunu göreceksiniz
•

Sadece saniyeler içinde ürün girişi yapabilir, cep
telefonunuzdan çektiğiniz bir fotoğrafı ürün görseli olarak
kullanabilir, ürün seçenekleri ekleyebilirsiniz.

Kolay Kullanım
•

Kolay, anlaşılır ve pratik arayüzü sayesinde kullanıcılara
hızlı bir şekilde sisteme adapte olma imkanı sağlayın.

MyRezzta ile
•

İstediğiniz zaman dilimindeki sipariş adetlerini, sipariş
başına ortalama geliri, kazandığınız üye sayısı, web sitesi
ziyaretçi sayısı gibi tüm temel performans göstergelerini
hızlıca görüntüleyebilir satışlarınızı artıracak yeni
stratejiler geliştirebilirsiniz.

•

Ayrıca tek tek uğraşmadan toplu halde fiyat, stok, isim ve
açıklama güncellemesi yapabilirsiniz.
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MyRezzta Özellikleri
•

Kolay Aktif Edilebilir Yapı

•

Hızlı Entegrasyon

Kolay kurulum özelliği ile hemen sipariş almaya başlayabilme
İşletmenize ait bir web siteniz varsa MyRezzta altyapısını
hızlıca entegre edebilme

•

Şubeli İşletmelere Uygun Yapı

Merkez ve şubeleri tek panel üzerinden kontrol edebilme ve
istatistik rapor alabilme

• Pratik Yönetici Paneli

Web sitenizin yönetimi için kolay kullanımlı yönetici panel
özelliği ile işlemlerin hatasız yönetimini sağlayabilme

• Gelişmiş Mobil Uyumlu Tasarım

Masa üstü ve mobil cihazlara uyum sağlayan yapısı ile
ergonomik kullanım

• Servis Bölgesi Seçimi Yapabilme

Online sipariş hizmeti verebileceğiniz bölgeleri seçebilme

•

Hizmet Çalışma Saatlerini Gösterebilme

•

Sipariş Uyarı Sistemi

•

Sipariş Notu Ekleyebilme

•

WOLVOX Restoran Yönetimi Entegrasyonu

Çalışma saatlerinizi sipariş sayfanızda gösterebilme özelliği
Sipariş geldiğinde haber veren görsel ve sesli uyarı sistemi
Siparişle ilgili özel isteklerin iletileceği not alanı ile
memnuniyeti artırabilme
Ürünlerinizi ve siparişleri takip edebilme
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UYUMLU CİHAZ VE PLATFORMLAR
•
•

Android uygulama ve IOS Uygulaması
Tüm Mobil Cihazlar üzerinden kullanılabilmektedir

Sınırsız Ürün Ekleme
• Dilediğiniz kadar ürün ekleyebilirsiniz.
Sınırsız Sipariş Alabilme
• Sipariş sınırı olmadan kazancınızı artırabilirsiniz. İlave komisyon
bedellerine maruz kalmazsınız.

Pratik Fiyat ve Ürün Yönetimi
• Ürün ve fiyat güncellemelerini panel üzerinden hemen halledebilirsiniz.
Hızlı Sipariş Oluşturabilme
• Müşterileriniz hızlı kayıt ekranı ve facebook login özelliği ile siparişlerini verebilir.
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Gelişmiş Tahsilat Seçenekleri
• K.Kartı, yemek kartları ile ödeme ve kapıda ödeme
alternatifleri.

Ücretsiz Güncelleme Hizmeti
• Kullandığınız sistem sürekli güncellenir. Her zaman son
teknolojiyi kullanabilir bunun için geliştirme bedeli
ödemek zorunda kalmazsınız.
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