
MUTLU MÜŞTERİLER
RESTORAN YÖNETİMİ



Stok ve Depo Yönetimi  |  Finans Yönetimi
Muhasebe Yönetimi  |  E-Devlet Çözümleri
Mobil Yönetim Sistemi  |  Görev Takip Sistemi

E-Ticaret Yönetimi (B2B)
Restoran Yönetimi  |  Gelişmiş Üretim Yönetimi
Personel Yönetimi  |  Demirbaş Yönetimi

KULLANILAN ÇÖZÜMLER

KÜNYE
FİRMA ADI   : MANOLYA

SEKTÖR    : GIDA 

WEB SİTESİ  : www.manolya.com.tr

         manolya.dia.com.tr/b2b ( B2B )

İL / İLÇE    : İSTANBUL / SULTANBEYLİ 

TELEFON   : 0216 561 4650 

İİLGİLİ KİŞİ   : Dursun Ali ERDEM

Pratik ve öğrenmesi kolay arayüzleri olması  bulut 

teknoloji ile veri güvenliği sağlanması, sektöre 

yönelik, ihtiyaca yönelik gelişmiş fonksiyonlar 

içermesi başlıda DİA tercih sebepleridir.

NEDEN DİA?

Uygulama içerisindeki fonksiyonel olarak sunulan çok 

çeşitli özellikler ile bir çok işin daha hızlı yapılarak doğru 

verinin oluşması imkanı

Salon,garson, menü tanımlarının çoklu şubeye ve sınırsız 

sayıda yapılabilmesi 

FAYDALARI

1980 yılında Göztepe 'de açılan ilk mağazası ile 

faliyetlerine başlayan Manolya Pasteneleri 

İstanbul'un bir çok semtinde nezih mağazalarıyla 

hizmet vermektedir. DİA üzerinden Restoran 

Yönetimini kullanan Manolya Pastaneleri sistemde 

salon – masa yönetimini, self servisi, paket servisi, 

garson takibini, tahsilat işlemlerini, ödenmezleri, 

ikramikramları ve indirimleri, adisyon bölme işlemlerini 

sağlamaktadır. Bu işlemlerinin yanı sıra yazıcı 

ayarları sayesinde, masa hesap fişi, sipariş isteği fişi 

gibi fişlerin doğru yazıcılardan çıkması sağlanmıştır. 

Anlık olarak ulaşılan sipariş listeleri, grafikler ve 

raporlama modülleri sayesinde de tüm şubelerin 

restoran süreçleri ve bunların sonucundaki 

muhasemuhasebe işlemleri tek bir sistem üzerinden 

yönetilmektedir. Alım ve satış işlemlerinde aynı 

zamanda Muhasebe Modülüde entegre bir biçimde 

kullanılarak maliyetten zamandan ve işlemlerden 

tasarruf sağlamaktadır.

PROJE DETAYLARI

Restoran Yönetimi
REFERANSLAR



Stok ve Depo Yönetimi  |  Finans Yönetimi
Muhasebe Yönetimi  |  E-Devlet Çözümleri
Mobil Yönetim Sistemi  |  Personel Yönetimi 
CRM  |  E-Ticaret Yönetimi (B2B + B2C) 

Basit Üretim Yönetimi  |  Dış Ticaret Yönetimi
Restoran Yönetimi  |  Demirbaş Yönetimi

KULLANILAN ÇÖZÜMLER

FİRMA ADI:   MACGAL GIDA

SEKTÖR:    GIDA

WEB SİTESİ:  www.macgal.com.tr

         www.macgalstore.com ( B2C )

        www.macgalstore.com/b2bs ( B2B )

İL / İLÇE:    İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR

TTELEFON:    0212 543 9709 

İLGİLİ KİŞİ:   Hakkı İYİBAŞ

KÜNYE

Sektöre yönelik doğru ve eksiksiz çözüm sunması 

büyüme hedefine hizmet ederken, maliyeti az olması  

online anlık ve donanım arıza riski olması halinde iş 

kesintisinin olmaması kullanıcı kayıt ve işlemlerinin 

kolay izlenebilmesi rapor ve grafik analizlerinin çeşitli 

ve anlaşılır olması

NEDEN DİA?

Yoğun saatlerde de cevap verecek hızlı alt yapısı ile 

sorunsuz ve uçtan uca arka plan gelir gider 

raporlarına kadar pratik çözümler sunulması 

Dokunmaktik,mobil ekran destekleri ve yazıcı 

ayarlarındaki kolay yönetilebilen arayüzler ile teknik 

destek hizmetinin minimuma indirilmesi

FAYDALARI

20 yıla aşkın süredir otomat (vending) ve gıda 

sektöründe hizmet veren Macgal, DİA üzerinden 

Restoran modülü ile self servis işlemlerini 

gerçekleştirmektedir. Self servis içerisinde yer alan 

mamullerinin basit üretim sistemi ile kolayca 

reçelerini oluşturmakta ve toplu üretimlerini 

gerçekleştirmektedir. E-Ticaret (B2B+B2C) sistemi 

sasayesinde müşterilerinden online olarak sipariş 

almakta, DİA üzerindeki stok miktarları anlık olarak 

E-Ticaret sistemlerine yansımaktadır. Bu şekilde 

tam entegre ve işi kolaylaştıran yapısı ile, 

siparişlerin sevk ve faturalama işlemi tek tuşa 

indirilmiştir. Tarihsel bazda depo sayımlarını 

başlatarak bu sayım sonuçlarını konsalide 

edebiedebilmekte ve sayım analizi ile anlık olarak 

raporlayabilmektedir. Depo sayımlarını malzemenin 

listeden seçimi ile veya barkod okutarak hem 

masaüstü bilgisayardan hem de DİA Mobil Programı 

üzerinden mobil cihazlar yardımı ile 

yapabilmektedir.

PROJE DETAYLARI

Restoran Yönetimi
REFERANSLAR



Stok ve Depo Yönetimi  |  Finans Yönetimi
Muhasebe Yönetimi  |  Mobil Yönetim Sistemi
E-Ticaret Yönetimi (B2B)  |  Personel Yönetimi
Restoran Programı  |  Dağıtım Çözümü

Gelişmiş Üretim Yönetimi  |  Demirbaş Yönetimi

KULLANILAN ÇÖZÜMLER

FİRMA ADI   : FAVORİM GIDA

SEKTÖR    : GIDA 

WEB SİTESİ  : www.oklava.net

         oklava.dia.com.tr/b2b ( B2B )

İL / İLÇE    : İSTANBUL / BAHÇELİEVLER

TELEFON   : 0212 503 4373

İİLGİLİ KİŞİ   : Ali Kemal ÇANKAYA

KÜNYE

Online yapısının olması, şubeleşme için kolay ve hızlı 

çözümler sunması, maliyet avantajları DİA’nın tercih 

edilmesinde etkili olmuştur.

NEDEN DİA?

Restoran operasyonlarına entegre muhasebeleşme ve 

üretim işlemlerinin bulunması 

Üretim yönetiminde terazi sistemi içinde yapı kurulması 

Restoran satışları haricinde, firma genel durum, masraf 

ve finansal işlerin takibinin de yapılması 

Şube işlemlerindeki yetkilendirme ile minimum operasyon 

sorununa düşürülmesi 

B2B iB2B ile şube ve bayi siparişlerinin entegre hale getirilmesi

FAYDALARI

1997 yılından bu yana Gıda sektöründe faaliyet 

gösteren Oklava, yaklaşık 400 çeşit ürün yelpazesi 

ile hizmetini gerçekleştirmektedir. DİA üzerinde 

Restoran Yönetimini kullanan Oklava, sistemde 

salon – masa yönetimini, self servisi, paket servisi, 

garson takibini, tahsilat işlemlerini, ödenmezleri, 

ikramları ve indirimleri, adisyon bölme işlemlerini 

sağsağlamaktadır. Masa hesap fişi, sipariş isteği fişi gibi 

fişlerin doğru yazıcılardan çıkması sağlanmıştır. 

Anlık olarak ulaşılan sipariş listeleri, grafikler ve 

raporlama modülleri ile tüm şubelerin restoran 

süreçleri muhasebe işlemleri tek bir sistem 

üzerinden yönetilmektedir. Demirbaş kartların 

tanımı Demirbaş modülü ile ön muhasebe 

momodülünden bağımsız olarak yapılmaktadır. B2B ve 

B2C E-Ticaret ile online ve tam entegre şekilde 

müşterilerinden sipariş almakta. Alım ve satış 

işlemlerinde Muhasebe Modülü entegre bir biçimde 

kullanılarak maliyetten zamandan ve işlemlerden 

tasarruf sağlanmaktadır. 

PROJE DETAYLARI

Restoran Yönetimi
REFERANSLAR



Stok ve Depo Yönetimi  |  Finans Yönetimi  |  Muhasebe Yönetimi  |  Demirbaş Yönetimi
Personel Yönetimi  |  Restoran Yönetimi  |  Üretim Yönetimi

KULLANILAN ÇÖZÜMLER

FİRMA ADI   : BURSA B.ŞEHİR BEL. SPOR KULÜBÜ

SEKTÖR    : BELEDİYE

WEB SİTESİ   : www.bursabbspor.com

İL / İLÇE    : BURSA / ACEMLER

TELEFON    : 0224 234 1235

İLGİLİ KİŞİ   : Yüksel ARSLAN

Stok ve Depo Yönetimi  |  Finans Yönetimi  |  Restoran Yönetimi
KULLANILAN ÇÖZÜMLER

FİRMA ADI   : MEHMET ÖZCAN - ODEON NARGİLE

SEKTÖR    : GIDA

İL / İLÇE    : ANTALYA / ALANYA

WEB SİTESİ   : www.ehlikeyfnargile.com

TELEFON   : 0242 512 3987

İLGİLİ KİŞİ   : Mehmet ÖZCAN 

Restoran Yönetimi
REFERANSLAR
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