
Рестораны шийдэл 
 

Ажилтандаа 
үйлчлүүлэгчийн 
хүсэж буй 
хүлээлтээс илүү 
гарах боломжийг 
олгоорой. 

 
Орлогоо нэмэгдүүлэн, 
үйлчлүүлэгчийнхээ 
сэтгэлийг татангаа EMV 
стандартаар төлбөрийн 
шийдлээ олоорой. 

 
Рестораныг тодорхойлох бүх хүчин зүйл нь 
хоол, орчин, сэтгэгдэл гурав дээр тогтож байгаа 
үед үйлчлүүлэгчийн хүссэн хүлээлтээс давж 
гарахад хэцүү ч тэрхүү байнгын хооллох хүслийг 
төрүүлээрэй. Үйлчлүүлэгчээ инээмсэглэн угтан 
авахаас эхлээд гайхалтай сайхан амттай 
хоолоор түргэн шуурхай үйлчлэх хүртэл хаана ч 
тохирохоор хялбархан төлбөрөө хийлгүүлж 
аваарай. Верифоноор та үйлчлүүлэгчдээ хаана, 
хэрхэн төлбөрөө хийхийг хүссэн боломжийг 
олгонгоо танай рестораны хэрэгцээнд хамгийн 
сайн тохирох шийдлийг олоорой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уян хатан, 
найдвартай 
төлбөр төлөлт 

 

Ширээн дээр төлбөр төлөх шийдэл 
болон EMV стандарт. 

Ширээн дээр төлбөрөө төлөх нь зөвхөн 
төлбөрийг найдвартай хүлээн авахаас гадна 
илүү олон давуу талтай юм. Үйлчлүүлэгчид 
нэлээд завгүй байдаг учраас зөөгч нар гар 
цайлгах мөнгөний өсөлтийг анзаарах болно. 
Верифоне төхөөрөмж нь төлбөрийн баримт 
гарч ирэх үед үйлчлүүлэгчдэд карт, мобайл 
түрийвч, бусад биедээ авч явдаг төлбөрийн 
хэрэгслээр төлбөрөө төлөх боломжийг 
олгосноор ширээнд очих үйлчилгээг илүү 
хурдан болгох нөхцөлийг бүрдүүлдэг. 
Верифоне терминал бүрт суулгасан EMV 
стандарт дэмжлэг нь танай ресторан, зочид 
буудлын үйл ажиллагаанд эргэн төлөлтийн 
зардлын эсрэг хамгаалалтыг үүсгэдэг юм. 
 Ширээн дээрх төлбөр төлөлт болон 

төлбөрийн баримт хэвлэлт 
 Орлогын өсөлт 
 Үйлчлүүлэгчийн сэтгэгдэлд ач холбогдол 

өгөх 
 Хамгийн сайн ресторанд зориулсан ПОС-ын 

шийдэл болон боловсруулалтын нэгдэл 

Зөөврийн 
бүтээгдэхүүнээр 
орлогоо 
нэмэгдүүлээрэй. 

Ширээнд очих үйлчилгээг нэмэгдүүлэхийн 
зэрэгцээ, Верифоний мобайл төлбөрийн 
шийдэл нь зам дагуух болон бусад хүргэлт, 
хоол нийлүүлэлтийн үйлчилгээтэй адил 
нэмэлт орлого олох боломжтой үйл 
ажиллагаанд таатай нөхцөлийг бүрдүүлж 
өгдөг. WiFi, Bluetooth, 3G болон 4G холболтоос 
сонгох уян хатан чанараар танай дэлгүүрийн 
бүтцийн шаардлагад нийцэх шийдэл гарч ирэх 
юм. 

 
 Хоол нийлүүлэх үйлчилгээ 
 Унаан дотроос хоолны үйлчилгээ үзүүлдэг 

газар 
 Зам дагуух болон бусад хүргэлт 
 Рестораны гадаа талбай дахь үйлчилгээ 

 
 
 
 
 
 

Таны хүссэн аль 
ч газраас төлбөр 
хүлээн авах 
хөдөлгөөн 
дундах шийдэл 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Захиалга авах 
болон ширээн дээр 
төлбөр төлөлтөд 
одоо хэрэглэж буй 
ПОС-оо 
ажиллуулаарай. 

 

Хэрэглэгчийн сэтгэгдэлд ач 
холбогдол өгөөрэй. 

Верифоний e 355 мобайл ПОС шийдлийг 
хамгийн сайн чанарын таблеттай хослуулах 
болон одоогийн ПОС-тойгоо нэгтгэн 
ажиллуулж болно. Үйлчлүүлэгчийнхээ сэтгэл 
ханамжийг өсгөнгөө, хөдөлмөрийн бүтээмж, 
үйлчилгээний хурд, захиалга, бүртгэл болон 
хоол хүргэлтээ сайжруулаарай. 
Үйлчлүүлэгчийнхээ төлбөрийг ширээн дээр 
болон тэдний хүссэнээр хэзээ ч, ямар ч 
хэлбэрээр агшин зуур хүлээн авангаа, 
захиалга оруулах болон өөрчлөлтийг 
хийгээрэй. 

 
 Ширээнийхээ хажууд захиалгаа 

оруулж, өөрчлөх. 
 Лоялти програмуудад бүртгүүлэх 
 Түргэн шуурхай судалгааны үр дүн 



and customer engagement. 

 
 

Рестораны 
Шийдэл 
EMV стандартаар, мобайл хэлбэрээр 
төлбөр төлөх болон үйлчлүүлэгчийн 
сэтгэлийг татах нөхцөлийг 
бүрдүүлээрэй. 

 
Ямар ч хэлбэрээр төлбөр төлөх 
хэрэгцээ гарахад Верифонед танд 
зориулсан шийдэл байдаг. 

Мэргэжилтнүүдэд итгэ. 
Салбарын удирдлагууд: 

 Ярвигтай EMV стандартын шаардлага болон 
баталгаажуулалтад нийцэх заавар зөвлөгөөгөөр 
хангах буюу таны төлөө бид үүнийг хариуцъя! 

 Верифоний удирдлагууд нь ирээдүйн 
төлбөрийн хэлбэрийг чиглүүлэх PCI, EMV, 
болон бусад төлбөр төлөлтийн зөвлөлүүд дээр 
ажилладаг. 

 Хамгийн сайн түрийвч, ПОС платформ 
болон шинэ технологи бүтээгчидтэй нэгдэн 
ажилладаг бөгөөд түншийн харилцаатай. 

 
 
 
 

Мэргэжлийн үйлчилгээ: 
 Ганц тайлан тооцоо 
 Төлбөрийг шийдлийн тохиргоо хийх, 

нэгтгэх, туршилт хийх, хэрэгжүүлэх 
 Олон мянган байршлаас олж авсан 

хамгийн сайн практик хэрэглээн дээр 
тулгуурладаг. 

 Байршуулах процессыг хялбар 
болгодог. 

 
Уян хатан найдвартай төлбөрийн 
бүтэц. 

 
 Хагас нэгдсэн, аюулгүй төлбөрийн шийдэл 

 
 Төлбөрийн менежментийг хялбарчлах 

 
 Шаардлага, сертификатыг оновчтой болгох 

 
 Хүссэнээ худалдан авах эрх чөлөө 

 
 Үнэн зөв тайлан 

 
 Төвлөрсөн өмчийн менежмент 

 

Үйлчилгээний албаны ярвигтай 
асуудлыг бууруул. 

 
Алдаатай захиалгатай холбоотой 
үйлчилгээний асуудал байна уу? Захиалгыг 
зөв гэдгийг баттай болгоход төдийгүй хоолны 
хачир болон нэмэгдэл, урамшуулал авч болох 
үйлчилгээ, бүтээгдэхүүнийг санал болгон 
орлогоо өсгөхөд тань туслах захиалга 
баталгаажуулах дэлгэцээ судлан 
танилцаарай. Төлөвлөсөн видео, 
сурталчилгаагаа үзүүлэн, үнэнч хэрэглэгчийг 
татах хөтөлбөр буюу электрон гарын үсгийг 
хэрэглэснээр үйлчлүүлэгчийн худалдан авах 
шийдвэрт нөлөөлөхөд туслах юм. 

Верифоний бусдаас ялгарах онцлог. 
Верифоний Рестораны шийдэл нь зөөврийн уян 
хатан байдал, аюулгүй найдвартай төлбөр 
төлөлт (алдаа гарах эрсдэлийг бууруулна) 
болон танай рестораны хэрэгцээнд хамгийн 
сайн тохирох терминалын сонголтыг санал 
болгодог юм. Верифоний төлбөрийн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтнүүд нь салбартаа 
хамгийн сайн практик хэрэглээ болон маргааш 
танд юу ч авч ирж болох хөрөнгө оруулалтын 
ирээдүйн найдвартай байдалд таныг чиглүүлнэ. 

 
 

Верифонед итгэдэг дэлхийд хамгийн том 
худалдаа эрхлэгчдийн заримаас нь дурдвал: 

 
 Том болон дунд хэмжээний худалдаа 

эрхлэгчдийн зах зээлд 75%-ыг 
эзэлдэг. 

 
 Топ 20 сүлжээ супермаркетын 18 нь 

Верифонийг хэрэглэдэг. 
 

 Топ 10 түргэн хоолны рестораны 9 нь 
Верифонийг хэрэглэдэг. 

 
 Верифоне нь АНУ-ын 850 000 зам 

чиглэлийг төлбөрийн үйлчилгээгээр 
хангадаг нь тус улсад хамгийн том 
төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгч болгож 
байна. 
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Амралтын 
газарт 
зориулсан 
шийдэл 

Үйлчлүүлэгчтэйгээ 
харилцах бүрдээ 
сэтгэлийг нь 
татаарай. 
 
Энгийн, аюулгүй, 
үйлчлүүлэгчдээ 
тохируулсан. 

 
Үйлчлүүлэгчдээ онцгой сэтгэгдэл төрүүлэхэд 
анхаарч байхад төлбөр бол таны санаа тавих 
хамгийн сүүлийн зүйл гэдгийг тань бид ойлгож 
байна. EMV стандарттай мобайл төлбөр төлөлт, 
мобайл ПОС, төлбөрийн аюулгүй байдал, 
төлбөрийн менежмент зэрэг төлбөрийн ямар ч 
хэрэгцээнд үйлчлүүлэгчтэй харилцах бүрд 
хурдан шуурхай уян хатан шийдлийг санал 
болгодог. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зочид буудлын 
хаанаас ч 
түргэн шуурхай 
найдвартай 
бүртгэл 

 
Бүртгэл бүрийг тухайн 
үйлчлүүлэгчийнхээ 
хүссэнээр хийгээрэй. 

 
Та үйлчлүүлэгчийнхээ цагийг чухалчлан 
үзэж, бүртгэл, тооцоогоо хялбар болгохыг 
хүсэж буйг тань бид ойлгож байна. 

Верифоний мобайл шийдэл нь ресепшиний 
ширээ, зам дагуух хүргэлтийн үйлчилгээний 
бүртгэл эсвэл үүдний өрөөн дэх тухлаг 
сандал дээр зэргээс үл хамааран 
үйлчлүүлэгчтэйгээ хүссэн газраас нь 
харилцах ажлын орчны хүрээг тань тэлж 
өгнө. 

 
 Үйлчилгээний цонх дээрх бүртгэл 
 Үүдний өрөө 
 Зам дагуух хүргэлтийн үйлчилгээний 

бүртгэл 

Мобайл шийдлээр 
үйлчлүүлэгчийн сэтгэгдлийг 
нэмэгдүүлээрэй. 

Ресепшиний ширээ, гольфийн талбай, усан 
сан болон наран шарлагын газрын дэргэд 
төлбөр төлөх боломж үүссэн ямар ч газраас 
төлбөрийг картаар аюулгүй хүлээн 
аваарай. Мобайл төхөөрөмж дээрх ПОС-ын 
ажиллах хүрээг тэлснээр тухайн 
үйлчлүүлэгчийнхээ хүсэлд нийцүүлэн 
түргэн шуурхай, таатай хэлбэрээр 
төлбөрийг төлүүлж тэдний сэтгэгдлийг 
нэмэгдүүлэнгээ зочид буудлынхаа хүрээнд 
шинэ орлогын эх үүсвэрийн нөхцөлийг 
бүрдүүлээрэй. 

 
 Зочид буудлын хүлээлгийн танхим эсвэл 

зам дагуух хүргэлтийн үйлчилгээний бүртгэл 
 
 Зочид буудлын ресторан, баар эсвэл 

дэлгүүр 
 
 Усан сан болон наран шарлагын газрын 

дэргэд 
 
 Гольфийн машин болон гольфийн 

хэрэгслийн дэлгүүрт 
 
 Зочид буудлын алжаал тайлах газар, 

биеийн тамирын заал 
 
 Ачаа тээш зөөгч буюу өрөөний үйлчилгээ 

 
 
 

Үйлчлүүлэгчийн 
хүссэнээр хэзээ ч, 
ямар ч хэлбэрээр, 
хаанаас ч төлбөр 
төлөх нөхцлийг 
бүрдүүлээрэй. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Үйлчлүүлэгч
ийн сэтгэгдэл 
үнэнч 
байдлыг 
нэмэгдүүлдэг 

 
 
 
 

Ширээн дээр төлбөр төлөх 
шийдэл болон EMV стандарт. 

 
Ширээн дээр төлбөрөө төлөх нь зөвхөн 
төлбөрийг найдвартай хүлээн авахаас гадна 
олон давуу тал байдаг. Үйлчлүүлэгчид нэлээд 
завгүй байдаг учраас зөөгч нар гар цайлгах 
мөнгөний өсөлтийг анзаарах болно. Верифоне 
төхөөрөмж нь төлбөрийн баримт гарч ирэх үед 
үйлчлүүлэгчдэд карт, мобайл түрийвч, бусад 
биедээ авч явдаг төлбөрийн хэрэгслээр 
төлбөрөө төлөх боломжийг олгосноор ширээнд 
очих үйлчилгээг илүү хурдан болгох нөхцөлийг 
бүрдүүлдэг. Верифоне терминал бүрт 
суулгасан EMV стандарт дэмжлэг нь танай 
ресторан, зочид буудлын үйл ажиллагаанд 
эргэн төлөлтийн зардлын эсрэг хамгаалалтыг 
үүсгэдэг юм. 

 Ширээн дээрх төлбөр төлөлт болон төлбөрийн 
баримт хэвлэлт 

 Орлогын өсөлт 
 Үйлчлүүлэгчийн сэтгэгдэлд ач холбогдол өгөх 

 
 
 
 
 

 



 

 
Амралтын 
газарт зориулсан 
шийдэл 
Үйлчлүүлэгчийн хүссэнээр хэзээ ч, 
хаанаас ч, ямар ч хэлбэрээр 
төлбөрөө төлөх боломжийг 
олгоорой. 

 
 

Уян хатан найдвартай 
төлбөрийн бүтэц. 

 
 Хагас нэгдсэн, аюулгүй 

төлбөрийн шийдэл 
 Төлбөрийн менежментийг 

хялбарчлах 
 Шаардлага, сертификатыг 

оновчтой болгох 
 Хүссэнээ худалдан авах эрх 

чөлөө 
 Үнэн зөв тайлан 
 Төвлөрсөн өмчийн менежмент 

 
 

Үйлчлүүлэгчийн хүссэнээр 
найдвартай өрөөний түлхүүрийг 
үүсгээрэй. 
 Ажиллахгүй түлхүүрийг дахин 

ажиллагаанд оруулах. 
 Зочид буудлын аль ч газраас 

үйлчлүүлэгчдэд туслалцаа 
үзүүлэх. 

 
 

Мэргэжилтнүүдэд итгэ. 
Мэргэжлийн үйлчилгээ: 

 Ганц тайлан тооцоо 

 Төлбөрийг шийдлийн тохиргоо хийх, 
нэгтгэх, туршилт хийх, хэрэгжүүлэх 

 Олон мянган байршлаас олж авсан 
хамгийн сайн практик хэрэглээн дээр 
тулгуурладаг. 

 Байршуулах процессыг хялбар 
болгодог. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welcome to 
New York 

Верифоний бусдаас ялгарах онцлог. 

Верифоний Амралтын Газрын шийдэл нь зөөврийн 

уян хатан байдал, аюулгүй найдвартай төлбөр 

төлөлт (алдаа гарах эрсдэлийг бууруулна) болон 

танай амралтын газрын хэрэгцээнд хамгийн сайн 

тохирох терминалын сонголтыг санал болгодог юм. 

Верифоний төлбөрийн асуудал хариуцсан 

мэргэжилтнүүд нь салбартаа хамгийн сайн практик 

хэрэглээ болон маргааш танд юу ч авч ирж болох 

хөрөнгө оруулалтын ирээдүйн найдвартай байдалд 

таныг чиглүүлнэ. 

 
 

Верифонед итгэдэг дэлхийд 
хамгийн том худалдаа 
эрхлэгчдийн заримаас нь 
дурдвал: 

 
 Том болон дунд хэмжээний 

худалдаа эрхлэгчдийн зах зээлд 
75%-ыг эзэлдэг. 

 Топ 20 сүлжээ супермаркетын 18 
нь Верифонийг хэрэглэдэг. 

 Топ 10 түргэн хоолны рестораны 
9 нь Верифонийг хэрэглэдэг. 

 Верифоне нь АНУ-ын 850 000 зам 
чиглэлийг төлбөрийн 
үйлчилгээгээр хангадаг нь тус 
улсад хамгийн том төлбөрийн 
үйлчилгээ үзүүлэгч болгож байна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2017 Verifone, Inc. All rights reserved. Verifone, the Verifone logo, MX and VX are either trademarks or registered trademarks of Verifone in the United States and/or other countries. All other trademarks or brand names 
are the properties of their respective holders. All features and specifications are subject to change without notice. Product display image for representation purposes only. Actual product display may vary. Reproduction or 
posting of this document without prior Verifone approval is prohibited. 01/17 FS 

verifone.com 


	Рестораныг тодорхойлох бүх хүчин зүйл нь хоол, орчин, сэтгэгдэл гурав дээр тогтож байгаа үед үйлчлүүлэгчийн хүссэн хүлээлтээс давж гарахад хэцүү ч тэрхүү байнгын хооллох хүслийг төрүүлээрэй. Үйлчлүүлэгчээ инээмсэглэн угтан авахаас эхлээд гайхалтай сай...
	Зөөврийн бүтээгдэхүүнээр орлогоо нэмэгдүүлээрэй.
	Таны хүссэн аль ч газраас төлбөр хүлээн авах хөдөлгөөн дундах шийдэл
	Верифоний e 355 мобайл ПОС шийдлийг хамгийн сайн чанарын таблеттай хослуулах болон одоогийн ПОС-тойгоо нэгтгэн ажиллуулж болно. Үйлчлүүлэгчийнхээ сэтгэл ханамжийг өсгөнгөө, хөдөлмөрийн бүтээмж, үйлчилгээний хурд, захиалга, бүртгэл болон хоол хүргэлтээ...
	Салбарын удирдлагууд:
	Верифоний бусдаас ялгарах онцлог.
	Үйлчлүүлэгчдээ онцгой сэтгэгдэл төрүүлэхэд анхаарч байхад төлбөр бол таны санаа тавих хамгийн сүүлийн зүйл гэдгийг тань бид ойлгож байна. EMV стандарттай мобайл төлбөр төлөлт, мобайл ПОС, төлбөрийн аюулгүй байдал, төлбөрийн менежмент зэрэг төлбөрийн я...

	Бүртгэл бүрийг тухайн үйлчлүүлэгчийнхээ хүссэнээр хийгээрэй.
	 Хагас нэгдсэн, аюулгүй төлбөрийн шийдэл
	 Ганц тайлан тооцоо


	Верифонед итгэдэг дэлхийд хамгийн том худалдаа эрхлэгчдийн заримаас нь дурдвал:
	 Том болон дунд хэмжээний худалдаа эрхлэгчдийн зах зээлд 75%-ыг эзэлдэг.


