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  1 صفحه:

 

و  ، فسات فودرستورانتجهیزات  –روماک ماشین    

 آشپزخانه های صنعتی

 راه اندازی رستوران چک لیست

 بر اساس طبقه بندی -شمارش معکوس برای باز کردن 
      

ماه قبل از باز 

 شدن
 فعالیت دسته بندی

  شروع به مصاحبه / ساخت تیم حرفه ای مدیریت 11
 ، معمار، طراح، نماینده بیمه، کارگزار امالک و مستغالتCPAوکیل،  -

  اطالعات را در مجوز / مجوز جمع آوری کنید مدیریت 10
 بهداشت، مشروبات الکلی، دیگر -

  بیمه مدیریت 10
 ساختمان، مسئولیت، کارگر کارگر، دیگر شناسایی الزامات؛ -

  بانکداری مدیریت 7
 حساب ساخت و ساز باز / توسعه -

  مجوز مشروب فروشی مدیریت 7
 بررسی فرآیند درخواست / دسترسی مجوز مشروبات الکلی -

  شناسه فدرال مدیریت 6
 برای درخواست -

  ورق درخواست اعتبار مدیریت 5
 برای ایجاد حساب های جدید ایجاد کنید، شامل مراجع است -

  مجوز مشروب فروشی مدیریت 4
  برای درخواست -
 در نظر بگیرید شرکت استخدام برای کمک به پردازش درخواست -

  سیاست غذا کارمند مدیریت 3
 تعیین سیاست -

  سیستم زمانبندی کارکنان مدیریت 3
 POSتصمیم گیری در مورد تک تک، کارت های زمان، کتابچه راهنمای،  -

  صدور گواهینامه سرور نوشیدنی الکلی مدیریت 2
 تعیین الزامات -

  مجوزهای مالیاتی مدیریت 2
 درخواست مالیات بر فروش مالیات )دولت، محلی( -



  56827213 تولید کننده تجهیزات آشپزخانه صنعتی -ماشین روماک 
  2 صفحه:

 

  بانکداری مدیریت 2
  باز کردن عملیات، حقوق و دستمزد، ذخایر حساب -
 سفارش چک، سپرده لغزش -

  پردازش حقوق و دستمزد مدیریت 2
 ، خارج از حسابدار منتقل می شودADP ،Paychexدر خانه، به  -

  حساب های بازرگان کارت اعتباری مدیریت 2
 ، دیگرانMC / Visa ،Amex ،Discoverنصب برای  -

  م افزار حسابدارینر مدیریت 2
  ، دیگرQuickbooks ،Peachtree اگر حسابداری داخلی انجام شود؛ -
 سیستم حسابداری یکسان است NRAمطابق با  P & Lفرمت  -

  پول نقد مدیریت 2
  صندوق نقدی کوچک برای پرداخت نقدی -
 ایجاد فرم بازپرداخت نقدی نقدی -

  روش های سپرده مدیریت 2
 سرویس اتومبیل زرهی یا دیگر -

  بیمه مدیریت 1
 با نماینده خود را تأیید کنید که تمام خط مشی ها در حال اعمال است -

  تامین مالی بانک مدیریت 1
 سپرده تمبر و پد، کیسه های سپرده، لغزش سپرده -

  سیستم حسابداری / حسابداری مدیریت 1
- CPA مزد و حساب قابل پرداخت بررسی فروش، سپرده، حقوق و دست

 سیستم
  اجازه، مجوز، بازرسی، تصویب مدیریت 1

 تأیید کنید که پروانه ها و غیره ایمن شده اند -

  سفارش اولیه تغییر مدیریت 1
 تغییر و صورت حساب های کوچک از بانک -

  حساب تجاری / POSحساب های  مدیریت 1
 آزمون کارت اعتباری تایید / پردازش -

 دریافت گواهی نامه اشغال مدیریت 1

   مدیریت  

   مدیریت  

   مدیریت  



  56827213 تولید کننده تجهیزات آشپزخانه صنعتی -ماشین روماک 
  3 صفحه:

 

   مدیریت  

   مدیریت  

   مدیریت  

      

 فهرست راه اندازی رستوران

   شمارش معکوس برای باز کردن

      
ماه قبل از باز 

 شدن
 فعالیت دسته بندی

  مفاهیم موفق را بررسی کنید توسعه مفهوم 12
 جمع آوری اطالعات در مورد مفاهیمی که برای شما تجدید نظر می کنند -

  بازار محلی توسعه مفهوم 12
 به دنبال فرصت ها، شکاف های مفهومی در بازار خود باشید -

  بازدید از رستوران های موجود توسعه مفهوم 12
 سعی کنید تعیین کنید که چرا ناظر که مفاهیم مشغول هستند؛ -

  محدوده قیمت منو سعه مفهومتو 11
 قیمت نقاط رستوران های موفق در منطقه شما -

  منوهای غذا و نوار مقدماتی توسعه مفهوم 11
 شروع به جمع آوری ایده های منو و دستور العمل کنید -

  تعریف مفهوم بیشتر توسعه مفهوم 10
 نوع سرویس، محدوده قیمت، منو -

  امتیازات تفاوت توسعه مفهوم 9
  چه چیزی رستوران شما را منحصر به فرد از نظر منو، خدمات، محیط، -

 دیگر

  اعتبارسنجی مفهوم / تست توسعه مفهوم 8
 مصاحبه با مشتریان بالقوه در طرح های مفهومی خود -

  نام رستوران را تعیین کنید توسعه مفهوم 8
 جستجوی نام تجاری )وکالت( -
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  پایان دادن به مفهوم توسعه مفهوم 8
  منو، خدمات، پیشنهادات منحصر به فرد، محدوده قیمت، محیط، و غیره -
 پیش نویس مفهوم به طور کامل شرح مفهوم -

   توسعه مفهوم  

   توسعه مفهوم  

   توسعه مفهوم  

   توسعه مفهوم  

      

 فهرست راه اندازی رستوران

 طراحی و ساخت -شمارش معکوس برای باز کردن 
      

ماه قبل از باز 

 شدن
 فعالیت دسته بندی

  طرح/ 11
 ساخت و ساز

  گرافیست
 هنرمند گرافیک را انتخاب کنید -

  طرح/ 9
 ساخت و ساز

  فهرست معماران
 بررسی منابع، ایجاد لیست کوتاهی از شرکت های با کیفیت -

  طرح/ 9
 ساخت و ساز

  فهرست پیمانکاران عمومی
 بررسی منابع، ایجاد لیست کوتاهی از شرکت های با کیفیت -

  طرح/ 9
 ساخت و ساز

  فهرست شرکت های طراحی داخلی
 بررسی منابع، ایجاد لیست کوتاهی از شرکت های با کیفیت -

  طرح/ 8
 ساخت و ساز

  Ansulسیستم 
 مورد نیاز محلی -

  طرح/ 8
 ساخت و ساز

  هزینه ساخت و ساز و توسعه
 برآورد هزینه ساخت / ساخت و ساز از پیمانکاران دریافت کنید -
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  طرح/ 8
 ساخت و ساز

  خروج
  الزامات سخت افزار هراس، روشنایی اضطراری -
 الزامات کد آتش -

  طرح/ 8
 ساخت و ساز

 دسترسی دستاورد / الزامات

  طرح/ 7
 ساخت و ساز

  طراحی معماری
 ی و تاییدبررس -

  طرح/ 7
 ساخت و ساز

 بیمه درمانی سازنده

  طرح/ 7
 ساخت و ساز

  پیمانکار
 پیمانکار را انتخاب کنید -

  طرح/ 7
 ساخت و ساز

 کار تخریب

  طرح/ 7
 ساخت و ساز

  طراحی بیرونی
 سایدینگ، رمپ، پنجره، سایبان، نورپردازی -

  طرح/ 7
 ساخت و ساز

  طراحی داخلی
 آشپزخانه، نوار، اتاق غذاخوری، نوار، دفتر، نورپردازی -

  طرح/ 7
 ساخت و ساز

 بیمه مسئولیت عمومی

  طرح/ 7
 ساخت و ساز

  صندلی بیرونی / بیرونی
 ، امکان سنجی هزینهW / Wطراحی، صندلی های موجود، مجوز، ایستگاه  -

  طرح/ 7
 ساخت و ساز

 معمار / طراح را انتخاب کنید

  طرح/ 7
 ساخت و ساز

  Utilitesتغییرات صورتحساب 
  تغییر نام / حزب مسئول صورت حساب های ابزار -
 برق، گاز، آب -

  طرح/ 7
 ساخت و ساز

  خدمات رفاهی
  تعیین گزینه گزینه های شرکت -
 ارائه دهنده را انتخاب کنید -

  طرح/ 6
 ساخت و ساز

 سقف آکوستیک

  طرح/ 6
 ساخت و ساز

 گردش خون تهویه مطبوع /

  طرح/ 6
 ساخت و ساز

  پشت درب
 سوراخ سوراخ، زنگ برای تحویل، نوار اضطراری -

  طرح/ 6
 ساخت و ساز

 پارتیشن حمام و لوازم جانبی
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  طرح/ 6
 ساخت و ساز

 Burglerزنگ خطر 

  طرح/ 6
 ساخت و ساز

 سایبان ها و سایبان ها

  طرح/ 6
 ساخت و ساز

 نجاری

  طرح/ 6
 ساخت و ساز

 فرش

  طرح/ 6
 ساخت و ساز

 بتن

  طرح/ 6
 ساخت و ساز

  جدول زمانی ساخت
 زمان برای هر مرحله، تاریخ تکمیل -

  طرح/ 6
 ساخت و ساز

  عناصر طراحی
 آرم، رنگ، نوع سبک -

  طرح/ 6
 ساخت و ساز

  قفل های در
 قالب ها، قفل های مجدد کلید قبل از باز کردن -

  طرح/ 6
 ساخت و ساز

  سخت افزار درب / خروجی
 آالرم، فشار دادن، فرار اضطراری -

  طرح/ 6
 ساخت و ساز

 درب و ویندوز

  طرح/ 6
 ساخت و ساز

 درب، قاب و سخت افزار

  طرح/ 6
 ساخت و ساز

 گچ سفید

  طرح/ 6
 ساخت و ساز

 برق / روشنایی

  طرح/ 6
 ساخت و ساز

 نقاشی بیرونی

  طرح/ 6
 ساخت و ساز

  کفپوش
  کاشی -
  ارتجاعی -
  چوب سخت -
 فرش -

  طرح/ 6
 ساخت و ساز

 نقاشی داخلی

  طرح/ 6
 ساخت و ساز

  کنترل آتش آشپزخانه
 طراحی و راه اندازی سیستم -
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  طرح/ 6
 ساخت و ساز

  فهرست بازرسان
 کشی، بهداشت ساختمان، آتش، برق، لوله -

  طرح/ 6
 ساخت و ساز

 مصالح ساختمانی

  طرح/ 6
 ساخت و ساز

 مکانیکی

  طرح/ 6
 ساخت و ساز

  محوطه پارکینگ
 تجمع مجدد، کنترل دسترسی در طول ساخت و ساز -

  طرح/ 6
 ساخت و ساز

 سنگ فرش

  طرح/ 6
 ساخت و ساز

 لوله کشی

  طرح/ 6
 ساخت و ساز

 کفپوش انعطاف پذیر

  طرح/ 6
 ساخت و ساز

 سقف و ضد آب

  طرح/ 6
 ساخت و ساز

  پیمانکار را انتخاب کنید
  به دست آوردن پیشنهادات -
 قراردادی تهیه جدول زمانی / مسیر بحرانی برای تکمیل -

  طرح/ 6
 ساخت و ساز

  آشکارسازهای دود
 سیم به سیستم زنگ خطر -

  طرح/ 6
 ساخت و ساز

 سیستم صوتی / موسیقی

  طرح/ 6
 ساخت و ساز

 موارد تخصصی

  طرح/ 6
 ساخت و ساز

  سیستم آب پاشی
  به دست آوردن الزامات -
 سیمی به سیستم زنگ هشدار -

  طرح/ 6
 ساخت و ساز

 فوالد / نرده

  طرح/ 6
 ساخت و ساز

  کاشی
 آشپزخانه، حمام، ناهار خوری، دیوار و کف -

  طرح/ 5
 ساخت و ساز

  خدمات برق
 مجوز ها، رویه ها، برنامه ها، نصب، بازرسی -

  طرح/ 5
 ساخت و ساز

  سرویس گاز
 مجوز ها، رویه ها، برنامه ها، نصب، بازرسی -
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  طرح/ 5
 ساخت و ساز

  تله روغن
 رنامه ها، نصب، بازرسیبمجوز ها، رویه ها،  -

  طرح/ 5
 ساخت و ساز

  محوطه سازی
 قرارداد طراحی و پیشنهاد -

  طرح/ 5
 ساخت و ساز

 روشنایی برای پارکینگ

  طرح/ 5
 ساخت و ساز

  فاضالب
 مجوز ها، رویه ها، برنامه ها، نصب، بازرسی -

  طرح/ 5
 ساخت و ساز

  خدمات آب
 مجوز ها، رویه ها، برنامه ها، نصب، بازرسی -

  طرح/ 4
 ساخت و ساز

  کیفیت آب
 آزمایش برای آب سخت، پیشنهادات برای نرم شدن آب، تصفیه -

  طرح/ 3
 ساخت و ساز

  تمیز کردن خدمه
 پیشنهاد و انتخاب فروشنده برای تمیز کردن اولیه و نهایی -

  طرح/ 3
 ساخت و ساز

  نمادهای بیرونی
 اولیه، معلولیت، محفوظ، دروغ، ساعت کار، زمان تحویل -

  طرح/ 3
 ساخت و ساز

  تامین کننده، پیمانکار، مخاطبین زیر قراردادی
 ایجاد تلفن اصلی و لیست تماس با شماره های اضطراری -

  طرح/ 2
 ساخت و ساز

  کمپرسورها و دریچه ها
 برچسب زدن و بررسی قابلیت دسترسی -

  طرح/ 2
 ساخت و ساز

  برچسب زدن برق
 سوئیچ ها، سوئیچ ها و سوئیچ ها را بررسی کنید -

  طرح/ 2
 ساخت و ساز

  بازرسی ها
 ، بخش های بهداشت، و غیرهبرنامه برای آتش -

  طرح/ 2
 ساخت و ساز

  برنامه های ساختمان و تجهیزات
 مجموعه کامل برنامه هایی برای فایل های عملیاتی را نگه دارید -

  طرح/ 2
 ساخت و ساز

  راه رفتن با پیمانکار
 ایجاد لیست اولیه پانچ -

  طرح/ 1
 ساخت و ساز

  سیستم هشدار دهنده
 نصب و بازرسی -

  طرح/ 1
 ساخت و ساز

  خدمات نوشیدنی
 تنظیم نصب سیستم پست مخلوط، قهوه، چای یخ زده -

  طرح/ 1
 ساخت و ساز

  کپسول های اتش نشانی
 با دستورالعمل های عملیاتی قابل مشاهده نصب کنید -
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  طرح/ 1
 ساخت و ساز

  تایمر نور نماد بیرونی
 تنظیم تایمر نور -

  طرح/ 1
 ساخت و ساز

 پانچ های ساختمانی را به روز کنید لیست

  طرح/ 1
 ساخت و ساز

  تمیز کردن بیرونی
 پارکینگ، محوطه سازی، ساختمان، پنجره ها -

  طرح/ 1
 ساخت و ساز

  تمیز نهایی
 داخلی و بیرونی ساختمان -

  طرح/ 1
 ساخت و ساز

 پنجره ها را بشویید

  طرح/ 1
 ساخت و ساز

  پارکینگ جادویی
 نیاز فضایی فضایی -

  طرح/ 1
 ساخت و ساز

 ادامه لیست پانچ ساختمانی

  طرح/  
 ساخت و ساز

  

  طرح/  
 ساخت و ساز

  

  طرح/  
 ساخت و ساز

  

  طرح/  
 ساخت و ساز

  

  طرح/  
 ساخت و ساز

  

  طرح/  
 ساخت و ساز

  

  طرح/  
 ساخت و ساز

  

  طرح/  
 ساخت و ساز

  

      

 فهرست راه اندازی رستوران

 مبلمان، المپ و تجهیزات -شمارش معکوس برای باز کردن 
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ماه قبل از باز 

 شدن
 فعالیت دسته بندی

9 FF & E مقدماتی تجهیزات مورد نیاز  
 یک لیست از تجهیزات مورد نیاز ایجاد کنید -

8 FF & E فهرست تجهیزات  
 آشپزخانه، نوار، اتاق غذاخوری، نوار، دفتر -

8 FF & E اجاره یا خرید تجهیزات آشپزخانه  
 تجهیزات لیزینگ تجهیزات فروشگاهی -

7 FF & E نمادهای بیرونی  
 دریافت کدهای محلی / مجوز / تاییدیه مورد نیاز -

4 FF & E امن برای دفتر  
 تعیین نوع، پیشنهاد و سفارش -

3 FF & E نصب سیستم سودا  
 فروشنده را انتخاب کنید و تاریخ نصب را تنظیم کنید -

2 FF & E ارتباطات / سیستم تلفن  
  خطوط تلفن برای دفتر، فکس، آشپزخانه، ایستگاه میزبان -
- Pagersتلفن های همراه، آالرم های آتش سوزی و سارق ،  
 دسترسی به اینترنت، ارائه دهنده خدمات -

2 FF & E عالئم داخلی  
تابلوهای منو، دستشویی، خروجی آتش، شستشوی دست، صبر کنید تا  -

 صندلی شود
2 FF & E تجهیزات اداری  

 کپی، فکس، رایانه، چاپگر، ماشین حساب -

2 FF & E مبلمان اداری  
 میز، صندلی، کابینت پرینت، قفسه بندی -

2 FF & E دریافت مقیاس  
 200lbحداقل ظرفیت  -

2 FF & E توالت  
  حوله دست بند / خشک کن، صابون، صابون دست، -

 کودک در حال تغییر جداول

2 FF & E تجهیزات سرپوشیده  
  عالئم کف مرطوب، شستشو، سطل، خالء -
 سطل زباله، گرد و غبار بی سیم -
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  11 صفحه:

 

1 FF & E روش های اورژانس  
  تعیین مراحل خاموش کردن اضطراری -
 برچسب تجهیزات -

1 FF & E آزمایش تجهیزات  
 قبل از آموزش هر قطعه را با تامین کننده تست کنید -

1 FF & E ساعت آشپزخانه  
 خرید و نصب -

1 FF & E ابزار آشپزخانه / ابزارک  
 خرید و تعیین محل فروشگاه محل -

1 FF & E  سیستمAnsul  
 بازرسی کن -

1 FF & E R & M گیره برای همه تجهیزات  
تهیه نسخه پشتیبان و تعمیر و نگهداری برای دستورالعمل های عملیاتی،  -

  دستورالعمل ها را آماده کنید
 پست الکترونیکی در کارت های گارانتی -

1 FF & E قفسه های ذخیره سازی  
 راه رفتن، فریزر، ذخیره سازی خشک تمیز، سازماندهی و برچسب؛ -

1 FF & E کالیبراسیون درجه حرارت تجهیزات  
 فریزر، کوره، اجاق گاز، اجاق گاز، دیگر -

1 FF & E بررسی دمای ورودی و خنک کننده 

1 FF & E تمیز کردن و پاکسازی راه رفتن، فریزر 

1 FF & E دریافت مبلمان  
 میزها، صندلی ها، میزهای میز، نیمکتها، مبلمان پاسیو -

1 FF & E تمام تجهیزات را آزمایش کنید 

1 FF & E کارت گارانتی کامل تجهیزات 

1 FF & E نهایی تمیز کردن تمام تجهیزات 

1 FF & E آویزان کردن تصاویر، دکور دیوار 

1 FF & E نصب گیاهان داخلی 

1 FF & E ماشین یخ بزنید  
  خالی / ضد عفونی / پر کردن -
 پیدا کنید شرکت یخ را برای پشتیبان گیری -

  FF & E   
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  12 صفحه:

 

  FF & E   

  FF & E   

      

 فهرست راه اندازی رستوران

 امور مالی و حقوقی -شمارش معکوس برای باز کردن 
      

ماه قبل از باز 

 شدن
 فعالیت دسته بندی

  تامین مالی مالی / حقوقی 12
  منابع احتمالی سرمایه اولیه را بررسی کنید -
 ، سرمایه گذارانSBAپس انداز، خانواده، دوستان، بانک ها،  -

  SBAوام بانک /  مالی / حقوقی 11
 پیدا کردن بانک هایی که سرمایه های رستوران را تامین می کنند -

  طرح کسب و کار مالی / حقوقی 11
 شروع طرح پیشنهادی خود را آغاز کنید -

  بودجه سرمایه / ساخت و ساز / بازده مالی / حقوقی 11
  برآورد هزینه کل راه اندازی پروژه از طریق روز افتتاحیه -
  این را به طرح کسب و کار اضافه کنید -
صفحه های راه اندازی و امکان "در  "بودجه سرمایه"مراجعه به برگه  -

  در "سنجی
 

  کن برای رستورانفهرست نامهای مم مالی / حقوقی 11
 ایده های خود را از دوست، بستگان درخواست کنید -

  امکان سنجی مالی مالی / حقوقی 10
  شروع مفروضات مالی اولیه را آغاز کنید -
  فروش، هزینه های عملیاتی، هزینه های سرمایه، تعداد کارکنان و غیره -
  راجعه کنیدبرای میانگین صنعتی م NRAبرای گزارشات صنعت عملیات  -
 در  "راه اندازی و امکان سنجی Spreadsheets"استفاده از  -

  CPAوکیل و  مالی / حقوقی 9
  پیدا کردن شرکت های با تجربه رستوران -
 دریافت و بررسی مراجع -

  نهاد کسب و کار مالی / حقوقی 9
  رید، مشارکت، مشارکت محدود را در نظر بگیLLCشرکت،  -
 وکالت / CPAبه دنبال راهنما از  -
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  13 صفحه:

 

  دستاوردهای شغلی شخصی / تاریخچه کار مالی / حقوقی 9
 آماده سازی و شامل در طرح کسب و کار -

  خود را نقد کنید CPAپیش بینی های مالی با  مالی / حقوقی 9
خود را برای معقول بودن، هزینه های گمشده و هزینه های  CPAبررسی  -

  گمشده داشته باشید
 متخصصان رستوران تجربه کرده اند حساب های مالی شما را بررسی کنند -

  وکیل را انتخاب کنید مالی / حقوقی 9
  پیش نویس / پرونده مدارک شرکت -
 بررسی / مذاکره قرارداد اجاره نامه -

  را انتخاب کنید CPA مالی / حقوقی 9
 تعیین مؤسسات شرکتی / بازبینی طرح های تجاری -

  طرح کسب و کار مالی / حقوقی 8
 طرح کسب و کار کامل -

  بودجه سرمایه / ساخت و ساز / بازده مالی / حقوقی 8
 به روز رسانی طرح ریزی با تخفیف های واقعی / برآوردهای فعلی -

  بیانیه مالی شخصی مالی / حقوقی 8
 گزارش مالی شخصی خود را آماده / به روز کنید -

  توافق خرید و فروش مالی / حقوقی 7
  اگر طرفداران / سرمایه گذاران دارید، وکیل تهیه می کند -
 در نظر گرفتن بیمه به صندوق -

  تایید صاحبخانه مالی / حقوقی 7
  تعیین اینکه اقالم نیاز به تصویب صاحبخانه -
 برنامه ها، نشانه ها، دیگر -

  شماره شناسه های مالیات / حساب ها مالی / حقوقی 5
 درخواست برای بیمه بیکاری فدرال، دولت، مالیات بر فروش دولت -

  خط اعتباری مالی / حقوقی 3
 خط اعتباری سرمایه را با بانک تنظیم کنید -

   الی / حقوقیم  

   مالی / حقوقی  

   مالی / حقوقی  

   مالی / حقوقی  
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  14 صفحه:

 

   مالی / حقوقی  

   مالی / حقوقی  

   مالی / حقوقی  

   مالی / حقوقی  

   مالی / حقوقی  

   مالی / حقوقی  

      

 فهرست راه اندازی رستوران

 غذا و نوشیدنی -شمارش معکوس برای افتتاح 
      

ماه قبل از باز 

 شدن
 فعالیت دسته بندی

  فهرست تامین کنندگان موجود غذا و نوشیدنی 4
 ایجاد لیستی از تامین کنندگان برای مواد غذایی، نوشیدنی ها و لوازم -

  نوشابه غذا و نوشیدنی 3
 به سهام نوشابهتصمیم بگیرید که چه بولت / پیش فروش  -

  موجودی مواد غذایی غذا و نوشیدنی 3
فهرست موجودی کارشناسی ارشد تمام مواد تشکیل دهنده / محصوالت را  -

 به سهام ایجاد کنید
  مشروب فروشی غذا و نوشیدنی 3

 تعیین مارک های خوب / حق بیمه / فوق العاده حق بیمه -

  نوشیدنیو موجودی  نوشابه، نوشابه غذا و نوشیدنی 3
  تن موجودی فیزیکیایجاد صفحات موجودی برای گرف -
 دانلود نمونه کارنامه نمونه کارها  -

  منو قیمت غذا و نوشیدنی 3
 تعیین قیمت نهایی قیمت تمام موارد منو -

  فایل های استاندارد دستورالعمل غذا و نوشیدنی 3
شروع به ساختن دستور غذای گیربکس و کارت غذای روکش برای اقالم  -
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  15 صفحه:

 

  منو کنید
 کارت های دستور غذا را برای تمام دستور العمل های دسته ای آماده کنید -

  نوشیدنی غذا و نوشیدنی 3
 برای سهام نوشیدنیتعیین  -

  نوشیدنیفهرست  غذا و نوشیدنی 3
  طراحی و چاپ -
 شامل در منوی اصلی -

  صدور گواهینامه / HACCAPآموزش  غذا و نوشیدنی 2
  تعیین الزامات گواهی محلی / دولتی -
 ترتیب گواهینامه مدیر / کارمند -

  منوها غذا و نوشیدنی 2
 پوشش و درج، رفتن، غذا، کودکان -

  سفارش اولیه غذا غذا و نوشیدنی 1
  تهیه و قرار دادن سفارش اولیه -
  درخواست نمونه های رایگان از تامین کنندگان برای تست -
 کافی برای آزمایش و آموزش داشته باشید -

  عکس از آیتم های منو غذا و نوشیدنی 1
 برای نمایش در منطقه آشپزخانه -

  سفارش اولیه نوشیدنی الکلی غذا و نوشیدنی 1
 تهیه و قرار دادن سفارش اولیه -

   غذا و نوشیدنی  

   غذا و نوشیدنی  

      

 فهرست راه اندازی رستوران

 بازاریابی -شمارش معکوس برای باز کردن 
      

ماه قبل از باز 

 شدن
 فعالیت دسته بندی

  تحلیل رقابتی بازار یابی 9
  ایجاد لیستی از رقبا -
 منوهای نمونه برای تحقیق و مرجع دریافت کنید -
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  16 صفحه:

 

  صفحات و تصاویر منو بازار یابی 4
  تعیین نوع، طراحی، سفارش -
 تصاویری از آیتم های منوی کلیدی همراه با جانبی و نوشیدنی -

  آگهی ها بازار یابی 4
 در حال حاضر در حال رفتن / به زودی / در حال حاضر باز -

  گواهی هدیه بازار یابی 3
  طراحی و چاپ -
 هر دو فروش و رستگاری() POSبرنامه فروش هدیه فروش کاالها به  -

  موسسات خیریه محلی بازار یابی 3
  انتخاب کنید که خیریه )ها( برای حمایت -
 قبل از افتتاح حزب "شب خیریه"در نظر بگیرید یک  -

  چاپ بازار یابی 3
  ثابت، پاکت نامه، برچسب، کارت های کسب و کار -
 مه برای احضار احزابدعوت نا -

  روابط عمومی برای باز کردن بازار یابی 3
  محلی PRاستخدام شرکت  -
 ارسال مقاالت مطبوعاتی به رسانه های محلی -

  صفحه آگهی زرد بازار یابی 3
  تعیین اینکه صفحه تبلیغات تبلیغات زرد چیست؟ -
 پرس و جو در مورد زمان چرخه چاپ بعدی -

  مهمانی افتتاحیه بازار یابی 1
  ها، پیمانکاران و تامین کنندگان VIPرویداد مطبوعاتی،  -
 ایجاد لیست مهمان ها، ارسال دعوت نامه ها -

   بازار یابی  

   بازار یابی  

   بازار یابی  

   بازار یابی  

   بازار یابی  

      

 فهرست راه اندازی رستوران

 خدمات در حال انجام -شمارش معکوس برای باز کردن 
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  17 صفحه:

 

      
ماه قبل از باز 

 شدن
 فعالیت دسته بندی

  عامل بیمه خدمات در حال انجام 5
 ساختمان، مسئولیت عمومی، مسئولیت مشروب، کارگر، گروه پزشکی -

  تمیز کردن اتاق غذاخوری خدمات در حال انجام 3
  فرش، کف، اتاق استراحت -
 فروشنده بیرونی را انتخاب کنید -

  هود / تمیز کردن آشپزخانه خدمات در حال انجام 3
 فروشنده مورد تایید را انتخاب کنید -

  سرویس کارخانه داخلی خدمات در حال انجام 3
 فروشنده مورد تایید را انتخاب کنید -

  خدمات محوطه سازی / چمن خدمات در حال انجام 3
 تایید را انتخاب کنیدفروشنده مورد  -

  ماموران امنیتی خدمات در حال انجام 3
 تعیین در صورت نیاز در شب های خاص / ساعت -

  پردازش حقوق و دستمزد خدمات در حال انجام 2
 ، و غیره منتقل کنیدADP ،Paychexبه  -

  موسیقی خدمات در حال انجام 2
- Muzak ،ASCAP ،BMI ()صدور مجوز موسیقی  
 رادیو ماهواره ای -

  مواد شیمیایی خدمات در حال انجام 2
 فروشنده مورد تایید را انتخاب کنید -

  تله روغن خدمات در حال انجام 2
 فروشنده مورد تایید را انتخاب کنید -

  چاقو و تیز کردن تیغه خدمات در حال انجام 2
  انجام در خانه -
 استفاده از سرویس بیرونی -

  حسابداری ماهانه ر حال انجامخدمات د 2
  هفته را تعیین کنید 4چرخه ماهانه یا  -
  استفاده از نمودار استاندارد صنعت حساب ها -
 خارج از خدمات حسابداری یا حسابدار داخلی / حسابداری داخلی -

  کنترل آفات خدمات در حال انجام 2
 فروشنده مورد تایید را انتخاب کنید -
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  18 صفحه:

 

  دفع زباله خدمات در حال انجام 2
 خاب کنیدفروشنده مورد تایید را انت -

  شستن پنجره خدمات در حال انجام 2
  در خانه یا خارج از منزل انجام دهید -
 فروشنده مورد تایید را انتخاب کنید -

  خدمات خودرو زرهی خدمات در حال انجام 2
 فروشنده مورد تایید را انتخاب کنید -

  تعمیرات ساختمان و تعمیر و نگهداری هواپیما خدمات در حال انجام 2
 فروشندگان معتبر را انتخاب کنید -

  خدمات ماشین ظرفشویی خدمات در حال انجام 2
 فروشنده مورد تایید را انتخاب کنید -

  لباس و کتانی خدمات در حال انجام 2
 فروشنده مورد تایید را انتخاب کنید -

  تعمیرات تجهیزات خدمات در حال انجام 1
 فروشندگان معتبر را انتخاب کنید -

  تعمیرات تجهیزات خدمات در حال انجام 1
 فروشندگان معتبر را انتخاب کنید -

   خدمات در حال انجام  

   خدمات در حال انجام  

   خدمات در حال انجام  

   خدمات در حال انجام  

   خدمات در حال انجام  

   خدمات در حال انجام  

   خدمات در حال انجام  

   خدمات در حال انجام  

   خدمات در حال انجام  
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  19 صفحه:

 

   خدمات در حال انجام  

   خدمات در حال انجام  

      

 فهرست راه اندازی رستوران

 عملیات -شمارش معکوس برای باز کردن 
      

ماه قبل از باز 

 شدن
 فعالیت دسته بندی

  بازدید از رستوران ها با پیشنهادات مشابه عملیات 8
 یادداشت های خوب و بد را یادداشت کنید -

  منو و دستور العمل عملیات 7
  تنظیمات منو باریک -
  ایجاد و تست دستور العمل -
 در صورت امکان از آشپزخانه تست توزیع کننده استفاده کنید -

  ترکیب جدول و ترتیب عملیات 5
  باال، دور، غرفه 4باال،  2تعیین ترکیب از  -
 تعیین موقعیت غرفه / جدول، شماره جدول -

  ساعات عملکرد عملیات 4
 برای هر روز / دوره غذا تعیین کنید -

  ماشین های فروش عملیات 4
 سیگار، تلفن های پرداخت، بازی های ویدئویی، دیگر -

  چک لیست عملیات 3
  آماده سازی باز، بسته شدن، چک لیست تغییر برای همه ایستگاه ها -
 دانلود نمونه های چک لیست در  -

  مهمان )جدول آماده( سیستم تماس عملیات 3
  تعیین سیستم برای استفاده -
- Pagersسیستم صوتی، دیگر ، 

  ساعت شاد عملیات 3
  تعیین قیمت های ویژه، مواد غذایی -
 بررسی قوانین ایالتی / محلی در مورد برنامه های ساعت خوشحال / تخفیف -

  تجزیه و تحلیل منو عملیات 3
  تعیین اقالم برای امضا یا وضعیت ارتقاء باال -
 ص، سهولت آماده سازی، کیفیتتصمیم پایه بر حاشیه سود ناخال -
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  20 صفحه:

 

  هزینه اقالم منو عملیات 3
  محاسبه هزینه مواد غذایی خام در تمام موارد منو -
  هر کاال را با مارجین سود ناخالص طبقه بندی کنید -
آیا توزیع کننده اصلی در صورت داشتن نرم افزار مدیریت مواد غذایی،  -

 درخواست کمک می کند
  دگی با پارسلیست آما عملیات 3

 parایجاد لیست آمادگی با سطوح  -

  مشخصات محصول عملیات 3
  مشخصات محصول دقیق برای همه محصوالت غذایی ایجاد کنید -
  درجه، اندازه، بسته بندی، نام تجاری و غیره -
 از توزیع کننده بخواهید برای کمک -

  سیاست رزرو عملیات 3
  تعیین اینکه آیا شما رزرو می کنید یا نه -
در نظر بگیرید که نام را فقط در لیست انتظار قرار  "تماس در"در برنامه  -

 دهید
  ورق های راه اندازی ایستگاه با پارس عملیات 3

 برای آشپزخانه و اتاق ناهار خوری -

  روش خروج اضطراری عملیات 2
  تعیین روش ها، ارسال نقشه ها -
 در جلسات ایمنی با کارکنان بحث کنید -

  تابلو اعالنات عملیات 2
  برای برنامه کارمند، پست های اجباری -
  پوستر خفه کن -
 شماره بیمارستان و دکتر اورژانس و دستورالعمل -

  امکانات رفاهی کودکان عملیات 2
ویت منو، مداد رنگی، کتاب رنگ آمیزی، صندلی های بلند، صندلی های تق -

 کننده، بالن ها
  برنامه های تمیز کردن و تعمیر و نگهداری عملیات 2

  تنظیم برنامه ها و روش ها -
 دانلود لیست تمیز کردن در  -

  اعداد اضطراری عملیات 2
  نقشه، جهت به بیمارستان -
 با پزشک محلی، کلینیک موافقت کنید -

  سرگرمی عملیات 2
  در صورت لزوم مجوزها را بدست آورید -
 لیستی از هنرمندان بالقوه را ایجاد کنید -

  نگهداری کف عملیات 2
  مراحل تعمیر و نگهداری طبقه را ادامه دهید -
 خرید لوازم تمیز کردن / پرداخت -
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  پارکینگ معلم عملیات 2
  دروغ گفتن -
  سیستم کنترل کلیدی -
 تنها نشانه های پارکینگ، مخروط ها -

  لیست فروشنده تایید شده عملیات 2
  ایجاد لیست معتبر تایید شده فروشنده -
 شامل فروشندگان اولیه و پشتیبان -

  ویژه روز تولد عملیات 2
 تعیین سیاست، دسر مخصوص، آهنگ ب روز، و غیره -

  نمودار صندلی و بخش های انتظار عملیات 2
 waitstaffایجاد نمودار نمودار صندلی با بخش های  -

  دستور غذا، نوشیدنی و مواد اولیه عملیات 2
 تعیین مقادیر برای آموزش، شیفتکاری، فعالیتهای پیش از شروع -

  سفارش و برنامه تحویل عملیات 1
  آماده سازی برنامه هفتگی با سفارش هر فروشنده و ارائه تاریخ -
 قالب در  "ارش و دریافت برنامهسف"دانلود  -

  قفل قفل برای درب های کولر عملیات 1
  ایجاد سیستم کنترل دسترسی و کلیدها -
محدود کردن دسترسی به اتاق های ذخیره سازی برای تحویل و درخواست  -

 به تولید
  کیسه های سپرده عملیات 1

 از بانک دریافت کنید -

  میزبان میز تحویل عملیات 1
 رزرو کتاب، ساعت تماس، مداد، نوت بوک، چیزهای کودک -

  سطوح نور عملیات 1
  برای هر دوره غذا تعیین کنید -
 برچسب سوئیچ نور -

  تغییر سفارش عملیات 1
 تغییر و صورتحساب های کوچک دستورالعمل تغییر اولیه را آماده کنید -

  بررسی سطوح موجودی عملیات 1
  در تمام مواد غذایی، نوشیدنی، کاغذ و لوازم -
 تهیه سفارشات برای باز کردن هفته -

  موجودی باز کردن عملیات 1
قبل از باز کردن، تمام موجودی فیزیکی موجود در تمام موارد غذا و  -

 نوشیدنی را قبل از باز کردن بگذارید
نی دقیق پس از باز الزم است برای محاسبه هزینه های مواد غذایی و آشامید -

 شدن
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  مشتری کارت نظرات عملیات 3
  طراحی و چاپ -
  ایجاد روال برای دریافت و پاسخ دادن -
 دانلود قالب در  -

   عملیات  

   عملیات  

   عملیات  

   عملیات  

   عملیات  

   عملیات  

      

 فهرست راه اندازی رستوران

 پرسنل -شمارش معکوس برای باز کردن 
      

ماه قبل از باز 

 شدن
 فعالیت دسته بندی

  مزایای کارمندان کارکنان 4
تعیین پوشش بیمه )پزشکی، دندانپزشکی، زندگی، ناتوانی( و واجد شرایط  -

  بودن
 تعطیالت، وعده های غذایی، مشاغل، بازپرداخت هزینه تحصیلی، و غیره -

  توصیف شغل کارمند کارکنان 4
  برای همه کارمندان و موقعیت های مدیریتی ایجاد کنید -
 دانلود قالب ها در  -

  تیم مدیریت کارکنان 4
 شروع مصاحبه / انتخاب پروسه -

  چارت سازمانی کارکنان 4
 ایجاد نمودار سازمانی برای رستوران -

  کتاب راهنمای کارکنان کارکنان 3
  ایجاد سند و ارتباط همه کارکنان و شیوه های استخدام -
 دانلود قالب در  -
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  دستورالعمل های آموزش کارکنان کارکنان 3
  برای همه موقعیت ها ایجاد کنید -
 دانلود قالب ها در  -

  مواد آموزشی مدیریت کارکنان 3
  استخدام پرسنل، آموزش و مدیریت -
  عملیات -
 اداری -

  برنامه آموزشی استاد کارکنان 3
 ایجاد برنامه برای آموزش کارکنان تا روز باز شدن -

  روش های جانبی جانبی و برنامه ها کارکنان 3
  ایجاد چک لیست های کنترلی سرور / جلوی خانه -
 دانلود قالب در  -

  کارمندان مقیاس را پرداخت می کنند کارکنان 3
  تعیین مقیاس دستمزد برای هر موقعیت -
 تعیین کارکنان بررسی / افزایش سیاست -

  نیازهای کارکنان کارکنان 3
  تعیین تعداد استخدام های جدید مورد نیاز توسط موقعیت -
 می فکر شما آنچه از بیشتر ٪20گردش مالی، استخدام  برنامه ریزی برای -

 دارید نیاز کنید
  استخدام کارمند کارکنان 2

  NOW HIRINGتبلیغات روزنامه، بنر  -
  استخدام ماموریت -
  سخن گفتن از دهان -
  جایزه برای ارجاعات -
 می فکر شما آنچه از بیشتر ٪20برنامه ریزی برای گردش مالی، استخدام  -

 نید نیاز داریدک
  سایت مصاحبه قبل از باز شدن کارکنان 2

  تریلر، دفتر موقت -
 تجهیز با تلفن، مبلمان، فرم استخدام / انتخاب -

  آموزش ایمنی غذا کارکنان 2
  خرید مواد آموزشی ایمنی مواد غذایی / فیلم ها -
 تماس با دولت یا انجمن ملی بازنشستگان -

  جمع آوری مواد کارمند جدید کارکنان 2
  فرم های درخواست -
  لباس -
- W-4 ،I-9 فرم  
  دفتر کارمند، شرح شغل -
  چک لیست های جهت گیری و آموزش -
 را بررسی کنید CheckOn.irبرای فرمها و الگوها  -



  56827213 تولید کننده تجهیزات آشپزخانه صنعتی -ماشین روماک 
  24 صفحه:

 

  فایل های کارمند کارکنان 2
 گرتنظیم برای درخواست کار، تغییر وضعیت، سوابق کارکنان دی -

  OSHA کارکنان 1
 با مدیران OSHAبررسی استانداردهای  -

  صدور گواهینامه سرور نوشیدنی الکلی کارکنان 1
  تعیین الزامات دولت / محلی -
 اختصاص دادن کارمند )ها( برای دوره گواهینامه -

  صدور گواهینامه / HACCAPآموزش  کارکنان 1
 واهینامهاختصاص دادن کارمند )ها( برای دوره گ -

  چک لیست ایمنی و ممیزی کارکنان 1
  ایجاد چک لیست ایمنی و انجام ممیزی ایمنی -
 دانلود چک لیست ایمنی در  -

  نوشیدنیبرنامه آموزشی  کارکنان 1
 برای ارائه نوشیدنیترتیب تامین کننده  -

 آموزش کارکنان را آغاز کنید کارکنان 1

  آموزش ایمنی و کمک های اولیه کارکنان 1
 اجرای برنامه آموزشی برای همه کارکنان -

  عمل انجام عمل / خندیدن خدمات کارکنان 1
 لباس کامل با لباس -

  پایان دادن به برنامه زمانبندی هفته کارکنان کارکنان 1
  کارکنان سنگین -
 برنامه برای گردش، بدون نشان می دهد -

   کارکنان  

      

 فهرست راه اندازی رستوران

 سایت / برنامه ریزی -شمارش معکوس برای باز کردن 
      

ماه قبل از باز 

 شدن
 فعالیت دسته بندی

  پتانسیل بازارهای محلی سایت / برنامه ریزی 12
با بازارهای محلی آشنا شوید که پتانسیل رستوران های جدید را نشان می  -

  دهد
 فهرست کوتاهی از مناطق امیدوار کننده را ایجاد کنید -
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  الزامات تسهیالت سایت / برنامه ریزی 10
 چقدر فضا، کرسی، پارکینگ شما نیاز دارید؟ -

  معیارهای سایت / مکان سایت / برنامه ریزی 10
  تعیین معیارهای سایت / مکان -
  آمار جمعیت، شمارش ترافیک -
  ی، نرخ اجارهاندازه، تعداد کرس -
  شرایط اجاره نامه -
 دیگر -

  تحلیل رقابتی سایت / برنامه ریزی 9
  بررسی نقاط قوت و ضعف رقبا در مناطق هدف -
  موفقیت نسبی رستوران را در بازار محلی ارزیابی کنید -
  کجا پتانسیل وجود دارد؟ -
 چه بخش های ناهارخوری به خوبی خدمت نمی کنند؟ -

  تصویر چهارگوش سایت / برنامه ریزی 9
  تعیین فیلم مورد نظر بهینه )محدوده( -
  از جمله آشپزخانه، اتاق غذاخوری، ذخیره سازی -
 فوت مربع در هر محل است )کلیه فیلم های مربع( 30قاعده کلی تقریبا  -

  کارگزار پرانتز مستأجر سایت / برنامه ریزی 9
نده مستأجر برای کمک به شما در انتخاب خدمات امن یک کارگزار نمای -

  سایت
یک کارگزار با یک تخصص پیدا کنید یا روی سایت های رستوران تمرکز  -

 کنید
  صندلی نشیمن سایت / برنامه ریزی 8

  برآورد پتانسیل درآمد نوار -
 تعادل با فضای / صندلی مورد نیاز برای اتاق ناهار خوری -

  ساختمان / آتش / کدهای ایمنی سایت / برنامه ریزی 8
 تمام الزامات مورد نیاز کافی را بدست آورید -

  خدمات برق سایت / برنامه ریزی 8
 کافی بودن قدرت موجود را ارزیابی کنید -

  طرح طبقه )فضای موجود( سایت / برنامه ریزی 8
  طرح طبقه بندی فضا را بدست آورید -
 می(شامل طرح دیوارهای باربری )دائ -

  ارزیابی شیب کف سایت / برنامه ریزی 8
  را در نظر بگیرید OSHAشیب بر روی معلولیت، نیازهای  -
 مالحظات ایمنی برای کارکنان و مهمانان -

  وسایل روشنایی سایت / برنامه ریزی 8
 بازرسی روشنایی داخلی و خارجی از جمله پارکینگ -

  مجوز مشروب فروشی سایت / برنامه ریزی 8
 فرایند و هزینه دریافت مجوز مشروبات را بدانید -
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  فهرست تجهیزات آشپزخانه موجود سایت / برنامه ریزی 8
  فهرست کامل را بدست آورید -
 بررسی و بررسی شرایط -

  تعداد جداول / صندلی سایت / برنامه ریزی 8
 برآورد پتانسیل صندلی / درآمد اتاق ناهار خوری -

  پارکینگ ه ریزیسایت / برنام 8
  آیا پارکینگ کافی وجود دارد؟ -
 نسبت صندلی ها به فضاهای پارکینگ، آیا حداقل حداقل محلی است -

  فروش به تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری سایت / برنامه ریزی 8
برآورد کل هزینه های سرمایه و مقایسه آن با فروش ساالنه پیش بینی  -

  شده
فروش به نسبت سرمایه گذاری در اجاره  1تا  1.5ل هدف این است که حداق -

  نامه
نسبت زمانی که زمین و ساختمان متعلق  1تا  1هدف این است که حداقل  -

  به
 بروید برای اطالعات بیشتر به  -

  الگوهای ترافیکی سایت / برنامه ریزی 8
 رت لزوم(بررسی کافی از جریان ترافیک )ترافیک پا، در صو -

  زون الزامات سایت / برنامه ریزی 8
حقیقت این است که هیچ مشکلی در منطقه با مفهوم / برنامه شما وجود  -

 ندارد
  پاکسازی مورد نیاز است سایت / برنامه ریزی 7

 تعیین هزینه پاکسازی / تخریب قبل از فعالیت های ساخت و ساز -

  اصلی / خطوط گاز سایت / برنامه ریزی 7
 اندازه کافی، ظرفیت، سن، شرایط -

  اداره بهداشت سایت / برنامه ریزی 7
بررسی شرایط موجود در رابطه با سالمت که می تواند مشکالت ایجاد کند  -

 را بررسی کنید
  سیستم تهویه مطبوع سایت / برنامه ریزی 7

  بازرسی / ارزیابی شرایط -
  

  منطقه / محل سایت برنامه ها برای سایت / برنامه ریزی 7
با مقامات محلی در مورد طرح های پیشنهاد شده و برنامه ریزی شده در  -

  منطقه تحقیق کنید
 جاده، آب، فاضالب، زهکشی، تجاری، مسکونی، تغییرات منطقه ای -

 بازرسی سقف سایت / برنامه ریزی 7

  خطوط فاضالب سایت / برنامه ریزی 7
 اندازه، ظرفیت، سن، شرایط کفایت را ارزیابی کنید -
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  گزارش موریتی سایت / برنامه ریزی 7
 اموال بازرسی شده برای مشکالت موریانه / آفت -

 نوع کفپوش سایت / برنامه ریزی 7

  الزامات سودمند سایت / برنامه ریزی 7
 بررسی مشکالت نرم افزار / ظرفیت -

  خطوط آب سایت / برنامه ریزی 7
 ظرفیت، اندازه، سن، وضعیت را ارزیابی کنید -

  تصمیم انتخاب سایت سایت / برنامه ریزی 6
 نهایی انتخاب سایت -

   سایت / برنامه ریزی  

   سایت / برنامه ریزی  

   سایت / برنامه ریزی  

   سایت / برنامه ریزی  

   سایت / برنامه ریزی  

   سایت / برنامه ریزی  

   سایت / برنامه ریزی  

   سایت / برنامه ریزی  

   سایت / برنامه ریزی  

   سایت / برنامه ریزی  

   سایت / برنامه ریزی  

   سایت / برنامه ریزی  

   سایت / برنامه ریزی  



  56827213 تولید کننده تجهیزات آشپزخانه صنعتی -ماشین روماک 
  28 صفحه:

 

   سایت / برنامه ریزی  

      

 فهرست راه اندازی رستوران

 لوازم / Smallwares -شمارش معکوس برای باز کردن 
      

ماه قبل از باز 

 شدن
 فعالیت دسته بندی

3 Smallwares /  
 تدارکات

  یکنواخت
 آشپزخانه، خدمات، نوار، کارکنان میزبان، مدیران طراحی نهایی -

2 Smallwares /  
 تدارکات

  اقالم دیزنی
چرخ دستی های اتوبوس، وان بالک، قفسه های شیشه ای، قفسه های  -

  سینی
 مواد شیمیایی، مواد شوینده -

2 Smallwares /  
 تدارکات

  ظروف کوچک و ظروف آشپزخانه
 منبع، مشخصات، سفارش سفارش -

2 Smallwares /  
 تدارکات

  ناهارخوری
  صندلی های باال -
  مهد کودک -
  کرسی های تقویت کننده -
  نوشیدنیکوزه های آب، گردوهای  -
 سینی های خدمت، سینی -

2 Smallwares /  
 تدارکات

  بار
  مخلوط کن -
  ماشین یخ -
  واشر شیشه ای -
  شیکر، سینر، قاشق، بازکن بطری، کور کوک -
  جیگرز -
  چاقوها -
  نوار تشک -
 کوزه -

2 Smallwares /  
 تدارکات

  اقالم رومیزی
کارد و چنگال، لوازم آشپزخانه، وسایل آشپزی، کادادس قند، چادرهای  -

  جدول، گلدان
 شیکر نمک و فلفل -

2 Smallwares /  
 تدارکات

 برچسب نام کارمند
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2 Smallwares /  
 تدارکات

  جعبه کمکهای اولیه
 کیت سوختگی اضطراری -

2 Smallwares /  
 تدارکات

  پوشه های ارائه را بررسی کنید سینی های نکته،
 آزاد باشد VISAیا  AMEX / MCممکن است از  -

1 Smallwares /  
 تدارکات

  سفارش اولیه مواد شیمیایی
  رطوبت گیر، درمان تخلیه -
  ضد عفونی کننده ها، ضد عفونی کننده ها -
  راه حلهای مراقبت از کف -
  مراقبت از بدن -
 تمیزکننده برای اتاق خواب / اتاق تناسب اندام / اتاق غذاخوری -

1 Smallwares /  
 تدارکات

  کتانی
 رومیزی، دستمال سفره، نوار و حوله آشپزخانه -

1 Smallwares /  
 تدارکات

  کاغذ اولیه کاغذ خوب است
  coasters ،bags doggieدستمال مرطوب، بیرون آوردن، تحویل،  -
  جان ها، درب هانیها، فن -
  فیلتر، قصابی پدری -
  کاغذ کادویی، فیلم بسته بندی مواد غذایی، فویل آلومینیوم -
 پاک کردن سطل زباله -

1 Smallwares /  
 تدارکات

  لوازم جانبداری
  فرش، کاشی، کف پاک کننده، نقاله پاک کن -
  حالل آدامس، صابون مایع دست، حوله های کاغذی، کاغذ توالت -
  بادکش، حوله کاغذی -
 "کف مرطوب"نشانه  -

  Smallwares /  
 تدارکات

  

  Smallwares /  
 تدارکات

  

  Smallwares /  
 تدارکات

  

  Smallwares /  
 تدارکات

  

  Smallwares /  
 تدارکات

  

  Smallwares /  
 تدارکات

  

  Smallwares /  
 تدارکات
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  Smallwares /  
 تدارکات

  

  Smallwares /  
 تدارکات

  

  Smallwares /  
 تدارکات

  

  Smallwares /  
 تدارکات

  

  Smallwares /  
 تدارکات

  

      

 فهرست راه اندازی رستوران

 شمارش معکوس برای باز کردن فناوری
      

ماه قبل از باز 

 شدن
 فعالیت دسته بندی

  POSخط تلفن  فناوری 3
  خط اختصاصی برای تأیید شارژ -
 کابل / DSLاتصال به خط  -

  POSسیستم  فناوری 3
  لیست مورد نیاز -
  در  POSدانلود ورق ارزیابی  -
ایجاد لیستی از مارک ها / فروشندگان استفاده شده توسط سایر کارگزاران  -

  محلی
 شروع فرایند ارزیابی / تظاهرات -

  سایت اینترنتی فناوری 3
  ثبت نام دامنه -
 با شرکت طراحی وب تماس بگیرید -

  نرم افزار کامپیوتر فناوری 2
 دفتر مایکروسافت، برنامه ریزی، مدیریت مواد غذایی -

  POSسیستم  فناوری 2
  POSتصمیم گیری در مورد  -
  آیتم های منو و قیمت ها را تنظیم کنید -
  و دسته های تخفیف compsتصمیم گیری در مورد  -
 تنظیم گزارش های ضروری -
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  تلفن بر روی پیام نگه دارید فناوری 2
  ارائه دهنده خدمات را انتخاب کنید -
 پیام / موسیقی -

  ارائه دهنده خدمات اینترنت فناوری 1
- DSLکابل، ماهواره ، 

  ثبت نام / POS فناوری 1
 صب و آموزشراه اندازی ن -

   فناوری  

   فناوری  


