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Відвідувачі віртуальної виставки можуть отримати інформа-
цію за темою, що їх цікавить, без поспіху, географічних або 
часових обмежень і витрат, супутніх традиційним виставкам, 
наочно ознайомитися з інформаційним ресурсом та одержати 
іншу додаткову інформацію. Це сприятиме зверненню користу-
вачів до ресурсів бібліотеки, більш активному її відвідуванню. 
Отже, організація віртуальних виставок має стати обов‟язковим 
напрямком роботи сучасної бібліотеки. 
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Нові підходи до організації документаційних процесів під-
приємства є інноваційними рішеннями, що мають бути втілені у 
життя для оптимізації роботи суб‟єктів господарювання різного 
спрямування. Одним із таких рішень є автоматизація діловод-
ства у закладах ресторанного бізнесу, а отже, дослідження цього 
процесу є важливим та актуальним завданням. 

Ефективність керування підприємством, установою певною 
мірою залежить від того, наскільки розумно в ньому організо-
ваний документообіг. У ресторанному господарстві використо-
вують такі види документації: нормативно-технічні, проектні, 
технічні, технологічні, організаційно-розпорядчі та ін. При 
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складанні і оформленні документів необхідно виконувати пра-
вила і вимоги, що приведені в Єдиній державній системі діло-
водства і відповідних стандартах. Правила, нормативи, рекомен-
дації, що визначають постановку діловодства в ресторанному 
господарстві визначаються затвердженими інструкціями по 
діловодству. Раціональна організація діловодства дає змогу 
забезпечити ефективний обмін інформацією на підприємстві і 
прийняття обґрунтованих управлінських рішень. 

Шляхом до такої раціоналізації є використання автоматизо-
ваних систем управління рестораном. Автоматизація діяльності 
закладів ресторанного господарства (ЗРГ) відбувається зазвичай 
за допомогою формування комп‟ютерної системи управління, 
яка обслуговує ресторанний цикл у двох зонах: обслуговування 
й управління. Взаємозв‟язок цих двох зон, пристроїв та програм-
ного забезпечення дає змогу сформувати єдину базу даних 
підприємства, яка акумулює всю оперативну інформацію щодо 
діяльності ЗРГ. 

Важливість та ефективність використання АСУ пояснюється, 
насамперед, можливістю формування єдиної бази даних, інфор-
мація в якій постійно систематизується та оновлюється, й на 
основі якої керівник може приймати економічно обґрунтовані 
управлінські рішення. Основними структурними елементами 
єдиної бази даних є POS-термінали, призначені для автоматиза-
ції роботи операторів, касирів, барменів, офіціантів, що приско-
рює процес обслуговування клієнтів, і POS-принтери, які вста-
новлюються на кухні для друку замовлень, робочому місці 
бармена, офіціанта для друку чеків і рахунків. 

Розглянемо як це працює на прикладі ресторану японської 
кухні «Бонсай». Для автоматизації у ресторані почала викорис-
товуватись програма «SkyService», яка має просту та зручну 
організацію. Інтерфейс «SKYservice-POS» інтуїтивно зрозумі-
лий та не потребує додаткового навчання чи періоду впрова-
дження та адаптації. Мінімум кнопок, зайвих сторінок чи дій 
гарантує мінімум кліків та максимальну швидкість роботи. 
Інтерфейс повністю оптимізовано для використання на будь-
яких пристроях.  

Також є можливість статистичної та аналітичної обробки 
24/7 з мобільного пристрою з будь-якої точки світу. Керівник 
може бачити реальні цифри продажів, розділені по точках, 
менеджерам, офіціантам, продавцям тощо, або так з поділом за 
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звітними періодами. Розумна аналітика дозволяє отримати: 
розрахунок заробітної плати співробітників, спланувати закупку 
на день, тиждень, місяць, спланувати розвиток бізнесу на 
наступний день, тиждень, місяць, звіт по виручці, прибутку, 
розрахунок окупності та багато іншого. 

«SKYservice» дає можливість працювати навіть коли поганий 
чи слабкий Інтернет. При збоях у роботі роутера «SKYservice-
POS» залишається повністю в робочому стані без втрати будь-
яких обов‟язкових функцій, а при появі Інтернету миттєво 
завантажує дані в загальну базу. 

Модуль доставки має такі переваги: база клієнтів з прив‟яз-
кою до адреси або номеру телефону; розподіл замовлень по 
кур‟єрах або філіях; робоче місце збирача замовлень; додаток 
для кур‟єрів (відстеження кур‟єра на карті, статус виконання 
замовлення та інформування про нове замовлення). 

Шляхом використання автоматизованої системи ресторан 
«Бонсай» значно оптимізував свою роботу як з документами, 
так і в інших аспектах. Це є свідченням того, що автоматизація в 
ресторанній індустрії є перспективним напрямком. 
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Сьогодні людство у різних галузях діяльності все більше на-
дає перевагу використанню сучасних інформаційних технологій, 


