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РОЗРОБКА ЕЛЕКТРОННОГО МЕНЮ ДЛЯ РЕСТОРАНІВ
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Розроблена схема інформаційного середовища електронного меню для ресторанів, схема структури самого додатку та 
макети екранних форм.
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У цей час ресторанний бізнес складається з 
тисячі дріб’язків, де будь-який найменший 

нюанс грає свою вирішальну роль. Одним з таких 
є меню ресторану, що уже не є простим інстру-
ментом продажів, каталогом кулінарних ідей або 
способом щось запропонувати клієнтові. Це візит-
на картка закладу, адже серед інших елементів 
іміджу вона найбільш чітко й лаконічно визначає 
характер ресторану, його категорію та відвідува-
чів. Електронне меню – це сучасна система, при-
значена для закладів швидкого обслуговування й 
громадського харчування з високим потоком клі-
єнтів.

Серед основоположників електронних меню 
можна виділити:

австралійський ресторан Global Mundo Tapas у 
пригороді Сіднея [1]; 

ресторан Pan Asian у лондонському районі Soho [2];
японська компанія Aska T3;
ізраїльська фірма Conceptic. 
На сьогоднішній день електронне меню доступне 

в декількох варіантах виконання. Найбільшою по-
пулярністю серед рестораторів користується Apple 
iPAD або iPAD 2 з операційною системою iOS, ін-
шим більш дешевим варіантом є планшетний пер-
сональний комп’ютер Tablet PC на базі операційної 
системи Google Android [3]. 

Останнім часом на ринку з’являється безліч рі-
шень типу «Електронне меню» і «Мобільний офі-
ціант». У Росії установкою даного виду меню за-
ймаються великі компанії, що працюють в області 
автоматизації ресторанного бізнесу. У табл. 1 на-
ведена середня ціна за 1 комплект, у який входить 
безпосередньо саме електронне меню і його про-
грамне забезпечення [4-8].

Основний функціонал даних електронних меню:
– Докладна інформація про страву або напій.
– Зручний пошук і сортування страв.
– Стоп-аркуш.
– Відправлення замовлення одним дотиком.
– Виклик офіціанта, замовлення додаткових по-

слуг.
– Багатомовна підтримка.

– Підтримка декількох варіантів дизайну інтер-
фейсу.

– Декілька меню в рамках однієї системи.
Таблиця 1

Вартість електронних меню під ОС Android
№ Назва Розробник Вартість, руб.

1 Електронне меню 
для ресторанів t-menu 53 000

2 eMenu Еллат Авто-
матизація 30 000

3 Меню55 Menu55 15 000

4 Rk-order (АСУ 
для ресторанів)

Компанія 
UCS 15 000

5 Електронне меню InfoShell 30 000

– Система кросс-продаж страв та напоїв.
– Інтерактивна анкета.
– Рейтинг страв.
– Реклама закладу та конкретних страв в со-

ціальних мережах.
– Доступ в Інтернет, соціальні мережі, будь-які 

додатки й ігри під ОС Android.
Важливо відзначити, що на українському ринку 

IT-технологій немає великих розробників електро-
нних меню для ресторанів під ОС Android.

Метою даної роботи є розробка додатку «Елек-
тронне меню для ресторанів», що функціонує на 
планшетних комп’ютерах Apple IPad (далі – До-
даток). 

Додаток являє собою електронне меню, що ви-
користовується в ресторані замість класичного па-
перового меню у сукупності з додатковими функ-
ціями. 

Інформаційна система вирішує наступні завдан-
ня:

– перегляд меню й формування списку замов-
лення;

– створення особистого профілю постійних від-
відувачів;

– забезпечення авторизированного доступу до 
особистого профілю за допомогою зчитування й роз-
пізнавання штрих-коду по персональній картці клі-
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єнта й за допомогою персонального логіна, пароля;
– доступ до соціальних мереж власникам осо-

бистого профілю;
– розміщення рекламних роликів на сторінках 

меню;
– виставляння й статистична обробка рейтингів 

блюд;
– формування, зберігання й робота адміністра-

торів ресторану з базою даних: інформація про 
страви, постійних клієнтів, штрих-коди;

– формування статистики поводження користу-
вачів;

– взаємодія із системою R-keeper з метою опові-
щення на моніторах офіціанта про виклик з певного 
столика. 

Основні користувачі додатку:
– Відвідувачі – мають можливість переглядати 

меню, формувати своє замовлення в спеціальному 
розділі, відправляти запит про виклик офіціанта.

– Постійні відвідувачі – відвідувачі, що про-
йшли реєстрацію в системі й мають доступ до осо-
бистого профілю. В особистому профілі зберігається 
інформація про замовлення й т.д.

– Адміністратор – наповнює базу даних (інфор-
мацію про блюда, знижки, штрих-коди), має доступ 
до бази даних постійних відвідувачів (керування 
користувачами). 

Сутність додатку полягає в тому, що в IPad рес-
торану завантажується програмна оболонка, яка 
показує на весь екран вікно інтернет-браузеру, 
причому в це вікно завантажується сайт, який і ві-
дображує всі сторінки і елементи меню, візуалізує 
процес роботи із замовленням. Для адміністратора 
ресторану передбачається web-інтерфейс для ро-
боти з базою даних меню, який може відкривати-
ся з будь-якого внутрішнього комп’ютера закладу 
(традиційного персонального або Ipad). Також пе-
редбачається можливість перегляду меню з мережі 
інтернет

Система являє собою сукупність системних, тех-
нічних і прикладних програмних засобів, що реа-
лізують весь комплекс завдань по вищевказаних 
напрямках. Загальна схема інформаційного серед-
овища представлена на рис. 1.

Інтернет-сервер системи є кореневим для роз-
глянутого інформаційного середовища, зберігає 
актуальне меню, надає інтерфейс для його зміни, 
зберігає актуальну інформацію зареєстрованих від-
відувачів, штрих-кодам.

Синхронізатор та інтернет-сервер системи пра-
цюють на одному фізичному сервері. Алгоритм 
синхронізації між сервером ресторану та інтернет-
сервером буде перекладений на можливості бази 
даних, що синхронізує списки об’єктів автоматично 

Рис. 1. Загальна схема інформаційного середовища
Джерело: розроблено автором



«Молодий вчений» • № 4 (07) • квітень, 2014 р. 26

ТЕ
Х

Н
ІЧ

Н
І 

Н
А

У
К

И

між сервером ресторану й інтернет-сервером сис-
теми. Синхронізація відновлень програмного забез-
печення між сервером розробника, інтернет-серве-
ром здійснюється на вимогу.

Паралельно з робочими серверами ресторану 
працює тестовий сервер, на якому можна переві-
ряти зміни програмної роботи, налаштувань і т.д., 
зроблених до публікації їх на робочих серверах 
ресторану.

Система забезпечує захист інформації від не-
санкціонованого доступу, роботу з базою даних 
авторизованих користувачів у рамках заданих 
прав доступу та функціональних можливостей 
додатку. 

Додаток включає вісім основних типів екран-
них сторінок, взаємозалежних між собою: головна 
сторінка, головна персональна сторінка, спеціальні 

розділи, категорії страв, список страв у категорії, 
конкретна страва, кошик замовлення страв, сто-
рінка результатів пошуку (по назвах і по тегам), а 
також деякі функції, доступні із цих сторінок, такі 
як пошук страв за назвою (інгредієнту, тегу), ви-
клик офіціанта й відображення реклами, для влас-
ників особистого профілю вихід у соціальні мережі. 
Взаємозв’язок перерахованих сторінок і функ-
цій наведено на рис.2, а на рис. 3 наведені макети 
екранних форм.

Вже зараз смартфони, планшетні комп’ютери і 
інші технологічні пристрої змінили спосіб життя і 
стиль роботи людей. Це стосується і електронного 
меню для ресторанів, яке дозволяє відображати 
повну інформацію про пропоновані страви, легко 
змінювати меню залежно від місця розташуван-
ня, сезону або часу доби, активно інформувати 

Рис. 2. Схема структури Додатку
Джерело: розроблено автором
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відвідувачів про акції й спеціальні пропозиції в 
меню, привернути увагу відвідувачів до актуаль-
ної інформації за допомогою яскравих високоя-

кісних зображень і відеоматеріалів, підвищити 
рівень комфорту відвідувачів і якість їхнього об-
слуговування.

Рис. 3. Макети екранних форм Додатку
Джерело: розроблено автором
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО МЕНЮ ДЛЯ РЕСТОРАНОВ

Аннотация
Разработана схема информационной среды электронного меню для ресторанов, схема структуры самого приложе-
ния и макеты экранных форм.
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DEVELOPMENT OF ELECTRONIC MENU FOR RESTAURANTS

Summary
The chart of informative environment of electronic menu was projected for restaurants, chart of structure to addition 
and models of the CRT forms.
Keywords: electronic menu, server, restaurant, interface, system.


