
Inovatif! Ini Teknologi Super Keren Direstoran

Tak dapat dipungkiri, memang kehidupan sehari-hari manusia zaman sekarang tak bisa lepas

dengan namanya teknologi super keren. Kian hari perkembangan teknologi makin berkembang

pesat, perkembangan teknologi ini tak hanya merambah di satu sektor saja namun hampir

semua sektor. Bahkan kini teknologi super keren direstoran sudah diterapkan dibeberapa

restoran didunia.

Teknologi super keren yang diterapkan dibeberapa restoran ini agar mempermudah dan

mempercepat dalam melayani para pelanggan. Teknologi super keren direstoran ini contohnya,

seperti penggunaan VR (Virtual Reality). Selain itu penerapan teknologi super keren direstoran

dapat menarik para calon pelanggan untuk mampir dan tentunya hal ini akan meningkatkan

omset penjualan.

Berikut Ini Teknologi Super Keren Direstoran

Apakah kamu sudah penasaran mengenai teknologi apa saja yang diterapkan direstoran

dibeberapa negara? Berikut ini beberapa restoran yang menerapkan teknologi super keren.

1. Pelayanan Makanan Direstoran Menggunakan Rel Berjalan



Pelayanan restoran berkonsep rel berjalan

Source foto : https://image.app.goo.gl/QrTAqTKPuNimHani6

Penggunaan teknologi untuk menggantarkan makanan seperti rel berjalan direstoran

sudah banyak diterapkan diberbagai negara, contohnya : Jepang, Cina, dan masih

banyak lagi. Bahkan di Indonesia sendiri sudah ada restoran yang menggunakan

teknologi super keren rel berjalan ini.

Dengan rel berjalan ini makanan yang kamu pesen sudah tidak lagi diantarkan oleh

seorang pelayan, diatas rel ini akan ada makanan yang sudah kamu pesan dan otomatis

rel ini akan berjalan untuk mengantarkan makanan kamu.

2. Robot Sebagai Pelayan.

https://image.app.goo.gl/QrTAqTKPuNimHani6


Robot pelayan

Source foto : https://pin.it/6GnGBPY via id.pinterest.com

Teknologi super keren direstoran berikutnya adalah robot sebagai pelayan. Bahkan saat

ini penggunaan robot untuk pelayan sudah ada di beberapa negara.

Robot sebagai pramusaji ini yang nantinya akan mengantarkan pesanan para

pelanggan.

Salah satu restoran yang berada dinegara gajah putih yaitu restoran Hajime di bangkok

Thailand sudah menggunakan robot.

Robot-robot pramusaji ini akan menjadi daya tarik pelanggan. Menarik sekali bukan?

Apakah kamu juga mau mencobanya?

3. Self Order QR Code

https://pin.it/6GnGBPY


Self Order QR Code

Source foto : https://pin.it/ZNI4Znd via id.pinterest.com

Dimasa pandemi seperti sekarang ini pemanfaatan teknologi QR Code sangat efektif.

Selain sebagai trik pemasaran dan lebih praktis, hal ini juga efektif untuk membatasi

ruang gerak antar pelanggan atau pun ruang gerak karyawan dengan pelanggan.

Cara memesan menggunakan QR Code ini sangat mudah, kamu tinggal scan QR Code

yang telah disediakan oleh restoran, setelah kamu menscan QR Code maka akan

muncul berbagai menu makanan dan minuman. Lalu pilih menu yang ingin kamu pesan.

4. Teknologi VR (Virtual Reality)

https://pin.it/ZNI4Znd


Training Virtual Reality KFC

Source Foto : https://images.app.goo.gl/kaZZ6EgUoHzEJWcn6

Pemanfaat teknologi super keren direstoran yang keempat adalah, pemanfaatan

teknologi VR (Virtual Reality) untuk melaksanakan training karyawan. Teknologi ini

sendiri diterapkan oleh KFC, KFC sendiri meluncurkan gim berbasis VR (Virtual Reality)

ini dengan tujuan untuk memberikan pelatihan cara menggoreng ayam kepada calon

karyawannya. Meski KFC melakukan training dengan gim berbasis VR, namun training

secara manual untuk calon karyawan tetap dilakukan.

Mengutip dari website resmi m.liputan6.com, m.liputan6.com menuliskan bahwa melalui

Headset Facebook Oculus Rift, gim yang dikembangkan oleh Wieden+Kennedy ini

hanya membutuhkan waktu 10 menit untuk menyelesaikan lima langkah menggoreng

ayam ala franchise raksasa yang didirikan oleh Kolonel Harland Sanders.

5. Self Order Kiosk

https://images.app.goo.gl/kaZZ6EgUoHzEJWcn6


Self Order Kiosk

Source Foto : https://pin.it/4D3AH2D via id.pinterest.com

Yang kelima ada Self Order Kiosk, teknologi super keren ini hampir sama dengan Self

Order QR Code.

Self order kiosk diterapkan untuk mengurangi antrian saat membeli disuatu restoran.

Self Order Kiosk juga diterapkan dibandara.

Self order kiosk ini berupa layar besar yang dapat digunakan oleh pelanggan untuk

memesan sekaligus membayaran makanan ataupun minuman yang telah mereka

pesan, self order kiosk sendiri untuk metode pembayaran sudah bisa menggunakan

kartu kredit, kartu debit, gopay ataupun tunai.

6. Self Order Tablet

https://pin.it/4D3AH2D


Self Order Tablet

Source foto : https://images.app.goo.gl/bW2aanuR5SmwdFK39

Sama halnya dengan Self order QR Code dan Self Order Kiosk. Yang membedakan

hanyalah perangkat tablet yang digunakan untuk memesan.

Dan perangkat tablet akan diletakkan diatas meja-meja yang ada direstoran tersebut.

Memang perkembangan teknologi yang begitu pesat dizaman seperti sekarang ini bisa

mempermudah segala pekerjaan disemua bidang, tak terkecuali teknologi yang dihadirkan

direstoran. Teknologi yang mereka hadirkan direstoran mereka tidak hanya untuk

mempermudah pekerjaan namun juga dapat dijadikan sebagai trik marketing.

Nah Sekarang ini sudah banyak sekali restoran yang menghadirkan teknologi super keren

direstoran. Kira-kira apakah kamu tertarik untuk mengunjungi restoran-restoran yang

menghadirkan teknologi super keren itu?

https://images.app.goo.gl/bW2aanuR5SmwdFK39

