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باسم الدخول سّجل 

المستخدم وكلمة المرور

الخاصة بك



ي األولى التالصفحة هذه 

ستظهر بعد تسجيل 

الدخول



الخطوة األولى هي إضافة 

ك الفئات الرئيسية الخاصة ب

اإلفطار : على سبيل المثال

والعشاء والعصير الطازج 

إلخ... والحلويات 



This is the form which will appear to create a new 

category:

12

3

4

5

إفطار ، )ال ستستخدمه لكتابة اسم هذه الفئة على سبيل المث( إجباريالحقل هذا )1

(إلخ.. عشاء 

كل يوم من )يمكنك كتابة وصف قصير فيه ، على سبيل المثال ( اختياريحقل )2

مساءً 09:00صباًحا حتى 08:00

لفئةيمكنك استخدامه لكتابة المزيد من التفاصيل حول هذه ا( اختياريحقل )3

.يسمح لك بتحميل صورة إلى هذه الفئة( حقل اختياري)4

على إضافة لحفظ هذه الفئةاضغط 5



، إذا تمت إضافة الفئة الجديدة بنجاح

فسترى هذه الرسالة



هذا يسمح لك بحذف هذه الفئة

صيل تفاجميع بتعديل هذا يسمح لك 

هذه الفئة

يدةهذا يسمح لك بإضافة فئة جد

ة هنا يمكنك البحث عن فئ

معينة



تريد تحرير الفئةعندما ستظهر هذه الصفحة التي

لحفظ حفظ اضغط على 

المعلومات الجديدة

يرجى تحديد هذا المربع إذا 

ابقة كنت تريد حذف الصورة الس

رةوتعيين هذه الفئة بدون صو



ات الخطوة التالية هي إضافة وجب

يل جديدة تحت هذه الفئة على سب

-معجنات -كرواسون: المثال

إلخ.. عجة 



بة هنا يمكنك البحث عن وج

معينة

هذا يسمح لك بحذف هذه الوجبة

صيل تفاجميع بتعديل هذا يسمح لك 

هذه الوجبة

هذا يسمح لك بإضافة وجبة 

جديدة



وجبة ه الصفحة ستظهر عند إنشاء هذ

:جديدة

قمت جميع الفئات التي)يجب عليك اختيار فئة هذه الوجبة ( هذا حقل إلزامي)

(بإنشائها في الخطوة السابقة ستكون متاحة في هذا الخيار

.يسمح لك بتحميل صورة إلى هذه الوجبة( هذا حقل اختياري)

دون يرجى كتابته ب. * هذا حقل اختياري يسمح لك بإدخال سعر هذه الوجبة

عملة

حقل اختياري وصف هذه الوجبة

(حقل إلزامي)اسم الوجبة 



ح ، إذا تمت إضافة الوجبة الجديدة بنجا

فسترى هذه الرسالة



3 الخطوة التالية هي تصميم 

القائمة الخاصة بك ، والتي 

ستظهر لعمالئك



واختيار يرجى تحديد هذا الخيار إذا كنت ترغب في تصميم القائمة الخاصة بك ،

إلخ... األلوان والصور والعملة 

وتريد ببساطة استخدامها بدالً من PDFإذا كان لديك القائمة الخاصة بك كملف 

 PDFتصميم القائمة الخاصة بك ، يرجى تحديد هذا الخيار ، ثم ببساطة ملف

.الخاص بك



1

2

3
4

5

67

8

910

11

ستظهر هذه الصفحة 

والخيارات عندما تريد 

تخصيص قائمتك

12



1

2

3

ئمتكقاتصفح الفندق الذي سيظهر لعميلك أثناء / المقهى / اسم المطعم 

، درهم اليورو ، دوالر)في هذا المجال ، يرجى كتابة عملتك التي ستظهر لعمالئك 

(الخ..، 

.هذا الحقل يسمح لك بتغيير لون الشريط العلوي في قائمتك

مرير هذا الحقل يسمح لك باختيار لون النصوص التي ستظهر في شريط ت4

.الصورة

.إلى الشريط المتحركاألولى إضافة الصورة هنا يمكنك 5

6
الشريط ى من يرجى كتابة النص الرئيسي الذي سيتم كتابته على الصورة األول

المتحرك

7

.الشريط المتحركالثانية إلى إضافة الصورة هنا يمكنك  8

شريط المنيرجى كتابة النص الفرعي الذي سيتم كتابته على الصورة األولى 

المتحرك

شريط الن يرجى كتابة النص الرئيسي الذي سيتم كتابته على الصورة الثانية م

المتحرك 9

الشريط منة يرجى كتابة النص الفرعي الذي سيتم كتابته على الصورة الثاني10

المتحرك

.حركالمتشريط الفي صورة أي يرجى تحديد هذا المربع إذا كنت ال تريد أن تظهر 11

12
مة اضغط على حفظ لحفظ اإلعدادات الخاصة بك ، ومن ثم سيتم تحديث القائ

.الخاصة بك وفقًا لذلك



4 الخطوة التالية هي إنشاء رمز 

يًا سيتم مسحه ضوئالذي ) QRال

.وطباعته( من عمالئك



ستظهر هذه الصفحة 

عندما تريد إنشاء رمز 

QR الخاص بك

إنشاءاضغط على 

 QRرمز 

الخاص بك بعد

الضغط على زر

إنشاء

ال إذا كان هاتف العميل قديًما قليالً و

ة ، يمكنه قراءة رمز االستجابة السريع

ذلك فيمكنه استخدام هذا الرابط بدالً من

للوصول إلى القائمة الخاصة بك

الخاص  QRيرجى اختيار حجم رمز 

.بك



5
تتيح لك معاينة القائمة رؤية

تماما كما بكالقائمة الخاصة 

عند للعمالءعرضها سيتم 

لهاتصفحم



6
ق ، هنا يمكنك تغيير لغة التطبي

ي وستتم إضافة لغة القائمة الت

ستظهر للعمالء في اإلصدار 

ر حتى تتمكن من اختيا. التالي

فح تصاللغة التي يمكن لعمالئك 

الخاصة بكالقائمة 



ة واأللمانياإلنجليزية )لغة التطبيق 

األخرىوالعديد من اللغات ( والعربية

.قريبًاسيتم إضافتها

اختر اللغات التي يمكن لعمالئك 

.  استكشاف القائمة الخاصة بك معها

(ستأتي هذه الخدمة قريبًا)



7 تسمح لك عالمة التبويب هذه 

كبتغيير كلمة المرور الخاصة ب



يرجى إدخال كلمة المرور الجديدة هنا

المرور الجديدةكلمة يرجى إعادة إدخال 

هنا

فظ اضغط على زر تغيير كلمة المرور لح

كلمة المرور الجديدة

1

2

3
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