Manual de Configuração
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Criar conta de Administrador
Aceda a www.info.airmenu.com e clique na opção “login”, no canto superior direito.

Assim que o fizer, será direcionado para a página de “login” e criação de conta de administrador.

Preencha a caixa de texto com o seu email, e clique em confirmar. Receberá logo de seguida, na
caixa de correio introduzido, uma mensagem de confirmação de criação de conta.
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Clique no link presente no email de confirmação, e será direcionado para a página de
preenchimento de informação de conta de administrador.

Preencha os campos e de seguida, clique em “confirmar registo”. Pode agora aceder diretamente à
sua àrea de cliente, bastando para isso, fazer “login”, normalmente, no site www.info.airmenu.com
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Criar Negócio
Para criar o seu negócio deverá primeiro aceder a sua àrea de cliente a partir do site
www.info.airmenu.com, carregando na opção “login” presente no canto superior direito, e preencha
os campos estipulados.

Tendo concluído o passo anterior vai encontrar o back office do sistema AirMenu.

Clique no quadrado, disposto no lado esquerdo da página, onde diz “novo negócio”, e preencha os
campos de criação do seu estabelecimento. Assim que concluída essa tarefa, clique em avançar”
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Ao preencher os dados do seu negócio, escolha também o tipo de negócio. O vocabulário utilizado
durante a aplicação será diferente consoante a sua escolha, encontrando-se mais adaptado ao tipo de
negócio que gere. Neste momento poderá escolher entre "Golfe", "Hotel" e "Restaurante".

Escolha no mapa a morada do seu estabelecimento. Arraste o ícone e coloque-o sobre a localização
certa. Concluído este processo, clique em “Guardar”

Tendo indicado a localização, é automaticamente direcionado para a página de edição. Pode agora
dar inicio às configurações, a partir do back office.
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Back office
No Back office da sua conta, tem acesso a todas as ferramentas de criação e configuração de negócio, podendo ter diversos estabelecimentos na mesma conta de administrador.

Faça “login” e aceda ao back office. Se já possuir um negócio, clique sobre ele para aceder ao menu

de configuração, caso contrario, clique em

para iniciar o processo de criação.

Ao clicar sobre o seu negócio, é redirecionado para o menu de gestão de estabelecimento. Neste
menu encontra todas as ferramentas necessárias para a personalização e gestão de conta.

Ao escolher a opção “Editar”, obtém acesso ao menu de edição do seu estabelecimento.
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Neste menu pode aceder a todas as ferramentas de edição e personalização, relativas a informação e
apresentação do estabelecimento.

Na opção “Dados do Negócio”, pode introduzir ou alterar informação do seu Negócio.

Na opção “Localização” pode indicar a localização do seu estabelecimento.

Na opção “Locais” tem acesso ao menu de criação de divisões do seu negócio.

Ao clicar na opção “Menus” é direcionado para o menu de criação de menu virtual.

No menu de “Painéis de Pedidos” pode ativar e configurar os seus painéis de
Pedidos.

No menu de configuração, pode configurar pormenores técnicos relativos ao funciona8

mento do sistema AirMenu.

No menu “QR Codes” pode personalizar, imprimir e ativar os códigos QR a utilizar no seu
negócio.

No “Glossário poderá alterar algumas expressões predefinidas no AirMenu, de modo a
melhor se adequarem ao seu serviço:

Nesta opção pode testar o seu menu a partir do simulador disponibilizado aos
Clientes.

Escolha o tipo de dispositivo em que pretende simular e teste o seu negócio.
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Poderá então ver e testar, todo o sistema da perspectiva do utilizador da aplicação.

Clique na opção “Visualizar pedidos”, e pode de imediato começar a receber os pedidos
dos seus clientes em tempo real.

Selecione o tipo de painel. Pode agora receber pedidos e visualizar os mesmos, em tempo real, no
painel escolhido.
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Criar Locais
Para dar início ao processo de criação de divisões, correspondentes às existentes no seu negócio,
deverá clicar em “Editar” e de seguida escolher “Locais”.

Serão apresentados, no canto esquerdo, diversos tipos de locais, nomeadamente “Sala”, “Quarto”,
“Piscina”, “Campo de Golfe” entre outras. Escolha a que melhor se adeqúe ao seu negócio

E pode agora atribuir o nome que desejar à divisão, assim como definir para que painéis de pedidos
devem seguir os pedidos desta divisão. Clique em
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para configurar o nome e os painéis.

Pode agora atribuir o número, ou nome, desejado aos pontos de venda, clicando em

. Não atribua

a mesma designação a pontos de venda diferentes.

Pode configurar a disposição dos pontos clicando em “mover”, e arrastando-os para a posição
desejada. Pode ainda apagar clicando no ícone

, que aparece na mesma opção. Tendo concluído

a criação do seu local clique em “Guardar”. Retroceda clicando no botão do canto superior esquerdo
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Criar Menu
No menu Editar, escolha a opção “Ementas”.

Carregue em “Família” e crie uma categoria de produtos.

Pode criar o número de categorias que desejar. Pode ainda, clicando em

, alterar o nome, mudar a

aparência e estipular um horário no qual quer que a família de produtos, ou o produto, esteja
disponível.
Ainda na categoria de produtos, clique em

de forma a definir como quer ser notificado acerca

dos pedidos desta categoria.
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Com a opção de “Postit” representa, ativar a notificação dos pedidos na “Tábua de
Pedidos”. Se não efetuar alterações às definições desta opção, os pedidos serão de igual forma,
representados em todas as “Tábuas de Pedidos” que criar.

Com a opção “Email” receberá uma mensagem de correio electrónico com a
notificação dos pedidos. Se não efetuar alterações, os pedidos serão automaticamente enviados para
o correio electrónico da conta correspondente.

Com a opção “SMS” representa receberá os pedidos, por mensagem no telemóvel. Se
não efetuar alterações, os pedidos serão automaticamente enviados para o contacto telefónico
associado à conta.
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Para fazer alterações às configurações individuais de cada opção basta clicar

. Pode apagar a

selecção feita, clicando em “mover/apagar”.
Tendo concluído a categorização dos seus produtos, e definição da forma de notificação, ao clicar
na família de produtos criada, pode atribuir itens, que correspondam ao produto individual, e/ou
ainda, criar subcategorias de forma a organizar melhor o menu. Para criar uma subcategoria, volte a
clicar em “Família”.

Crie as subcategorias de produtos que desejar, ou opte por colocar itens sobre a “Família” criada.
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Clique na subcategoria criada e de seguida, selecione “item”, e crie o produto desejado. Clicando
em

pode alterar o nome do produto, definir o preço, atribuir um horário de disponibilidade e

escolher uma imagem.

Pode agora definir as famílias de complementos de cada um dos seus produtos.

Clique no ícone correspondente ao produto, ao qual quer adicionar complementos.
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Atribua o nome desejado à família de complementos, e clicando em

defina o número máximo e

mínimo de complementos que o utilizador pode escolher.

Para definir os complementos, clique na família de complementos criada, clique em “complemento”
e atribua o nome, e acréscimo de valor, se assim o desejar.
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Itens complexos
Com os itens complexos, poderá criar menus onde o cliente terá de escolher mais de um item entre
as várias opções. Deste modo, se existirem, por exemplo, menus do dia com prato principal, bebida
e sobremesa incluídas, o cliente poderá escolher diretamente cada um destes itens, através de um
Item Complexo.

Clique em Item Complexo. A seguir, carregue no botão das definições e defina o número mínimo e
máximo de itens que podem ser pedidos pelo cliente, assim como se o preço é fixo, a soma de todos
os itens escolhidos, ou igual ao do item mais barato ou mais caro do menu.

Dentro do Item Complexo, poderá criar outros Itens Complexos. Por exemplo, se quiser criar um
menu em que o cliente terá de escolher entre um prato, uma bebida e uma sobremesa, terá de criar
um item complexo para cada uma destas categorias de produtos, para evitar que o cliente escolha
mais do que um item de cada uma das categorias, em vez de um de cada.

Em cada um destes itens, coloque a Família de produtos que pretende que o cliente escolha.
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One Click
Quando um cliente escolhe os produtos da lista, estes não são, por defeito, enviados diretamente
para o painel de pedidos. No final da escolha, o cliente precisa de confirmar os pedidos, para estes
serem enviados. Existe, no entanto, a opção de permitir ao cliente efetuar o pedido só com um clique, sem que tenha de confirmar posteriormente. Nas configuraçõess do item em que deseja ativar
esta opção, carregue em Avançados e escolha One Click. Deste modo, a partir do momento em que
o cliente carrega nesse item, o pedido fica efectuado.
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Painel de Pedidos
É no painel de pedidos que vão aparecer os pedidos efectuados pelos clientes. Poderá ter vários
painéis para o mesmo estabelecimento e poderão ser usados, por exemplo, em diversas localizações
dentro dos mesmos, estando diferentes sequências de mesas configuradas para cada painel.
Para definir um painel de pedidos, basta ir ao menu “Editar” e seleccionar a opção “Painéis de
Pedidos”.

Clique na opção “Tabela de Pedidos”, e atribua o nome que desejar ao painel.

Pode optar por criar um “Painel de Leds” pelo mesmo processo. Este painel pode ser configurado
para apresentar os pedidos de uma determinada divisão, ou divisões, e pode funcionar
paralelamente, ou em conjunto, com painel de pedidos convencional.
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QR Codes
Os QR codes são códigos de barras que identificam, individualmente, cada mesa no
estabelecimento. O AirMenu assegura que os QR codes são sempre únicos para cada mesa e para
cada estabelecimento.

Para dar início a o processo de criação e ativação dos códigos QR, deverá primeiro ao menu

principal e escolher a opção

Escolha a opção

.

.

Agora pode escolher um dos modelos de identificadores, predefenidos existentes ou criar um de raiz,

a partir das ferramentas disponibilizadas, clicando na opção
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.

Se optou pela criação de dístico, poderá então personalizar a seu gosto mediante o preenchimento
dos campos pedidos na página de criação. Tendo concluído o processo de escolha e criação de
dístico, pode agora dar ordem de impressão e visualizar antes de imprimir e ativar os códigos QR.

Pode agora confirmar os dados do estabelecimento, e definir o tamanho da impressão. Tendo
concluído o passo anterior, pode dar ordem de impressão e ativação de identificadores. Assim que o
fizer os códigos estarão prontos a ser colocados nas mesas.
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Configurar

Para dar inicio ao processo de configuração, deverá primeiro aceder, no menu principal, a

Escolha a opção

.

Pode agora configurar o sistema de acordo com as suas necessidades preenchendo, ou alterando, os
campos disponíveis. Pode aqui também alterar, ou acrescentar, o idioma do seu menu.
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Resolução de Problemas
Aqui poderá consultar a resolução para algumas das principais dúvidas inerentes ao sistema.

Idioma
Para acrescentar e definir outros idiomas para a sua menu, deverá dirigir – se a configurações e
definir os idiomas pretendidos, clicando em “adicionar idioma”, e seleccionando da lista o que
pretende.

Ícones
Definições individuais de categorias, itens, mesas e painéis, basta clicar no ícone para aceder às
definições.

eliminar, selecione a opção “mover/apagar” e clique no ícone.

Definir sistema de notificação de pedidos.

Ajuda, clique neste ícone para aceder à página de ajuda.
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Aqui pode consultar, passo a passo, a criação ou definição do que pretende realizar.

Recomendações


Para um funcionamento optimizado do sistema AirMenu, recomenda – se o uso do
Web browser “Chrome”. Pode fazer download gratuito através do link
www.google.com/chrome.



Guarde sempre que efetuar qualquer alteração no sistema, bastando para isso clicar
em “Guardar”.



Ao criar a menu, defina logo todos os idiomas desejados.



Em alternativa a clicar na opção “Mover/Apagar”, pressione continuamente sobre o
item que deseja alterar.
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