Hướng dẫn sử dụng QR code trong nhà hàng

Chất liệu

Mica

Kích thước
Sử dụng

Dày 2 milimet, 5.5 x 7.5 cm, bo 4 góc
Dán tại bàn cho KH quét mã order món

Hình ảnh

Quy cách dán

- Dùng băng dính 2 mặt (khổ trung bình) dính vào mặt sau của QR code
- Làm sạch mặt bàn, vị trí dán QR đảm bảo không có vết bẩn
Đối với bàn vuông 2 người
- Dán trực tiếp QR vào góc bàn bên tay phải chỗ KH ngồi để KH tiện thao tác và
tránh việc thức ăn, đồ uồng bị đổ lên QR.
- Mỗi bàn có 2 QR cho KH ngồi đối diện cũng có thể thao tác dễ dàng
Đối với bàn tròn 2 người
- Dán sát phía ngoài bàn giữa 2 khách chỉ cần dán 1 cái
Đối với bàn từ 4 người trở lên
- Số lượng QR dán sẽ bằng 1/2 số ghế được set - up tại bàn, tỉ lệ 2 người/ 1 QR
code
- QR được dán sát mép bàn ở giữa vị trí của 2 khách hàng ngồi cạnh nhau, có thể
lấy khủy tay của hai người ngồi cạnh nhau làm mốc

- QR code có độ dày 2 milimet nên trong quá trình lau bàn nhà hàng cần chú ý vệ
sinh sạch sẽ các cạnh xung quanh không để vụn thức ăn dắt vào các khe
- Khi bị đổ nước, chất lỏng vào QR hoặc chất lỏng trên bàn ngấm vào QR, nhà hàng
Quy cách bảo quản và cần gỡ QR ra và vệ sinh cẩn thận và dán lại
- Khi gỡ ra chú ý làm sạch mặt bàn, tẩy sạch các vết băng dính cũ trước khi dán lại
vệ sinh QR
- Nếu gặp khăn trong việc gỡ QR ra khỏi mặt bàn, nhà hàng có thể sử dụng dao dọc
giấy hoặc 1 dao bình thường (dài, mỏng) luồn dần vào khe giữa QR và mặt bàn từ từ
rồi gỡ ra.

