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Бұл мақалада қабілеттілік тұжырымдамасы талқыланып, оны басқарудың негізгі ба- 
ғыттары зерттеледі. Х Х  гасырдың 90-шы жылдарының басында туристік нарықта көпте- 
ген компьютерлік брондау ж әнерезервілеу жүйесі енгізіле бастағаны қарастырылады. Мақа- 
ланың жаңалыгы - біріккен туристік агенттіктердің жетекші ассоциациялары бірқатар 
қонақ үй компанияларына осы қонақ үйлерді электрондық брондау желілеріне енгізу қажет- 
тілігі туралы ұсыныс жасалды. Зерттеу нәтижесінде қонақжайлылық индустриясының 
келешектегі қызметкерлерінің қазіргі заманғы ақпараттық жүйелер мен қонақжайлылық 
индустриясының кәсіпорындарында қолданылатын технологияларды зерттеу, болашақ ма- 
манның кәсіби қызметтегі нарықта арнайы бағдарламалық өнімдер мен ақпараттық жү- 
йелерді қолдануды үйретеді.

Негізгі сөздер: автоматтандырылған жүйе, қонақ үй менеджмент жүйесі, брондау, он
лайн брондау жүйесі, интернет тарифтер.
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В  данной статье обсуждается концепция способностей, изучаются основные направ
ления ее управления. Предполагается, что в начале 90-х годов Х Х  века на туристском рынке 
началось внедрение множества компьютерных систем бронирования и резервирования. Но
визна статьи -  ведущие ассоциации объединенных туристских агентств предложили ряд гос
тиничных компаний о необходимости внедрения данных гостиниц в сеть электронного бро
нирования. В  результате исследования будущие работники индустрии гостеприимства будут 
изучать современные информационные системы и технологии, используемые на предприятиях 
индустрии гостеприимства, обучать будущих специалистов использовать на рынке профессио
нальной деятельности специальные программные продукты и информационные системы.
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In this article the concept o f  abilities is discussed, the main directions o f  its management are 
studied. In this article the concept o f abilities is discussed, the main directions o f  its management are 
studied. Novelty o f  the article-leading associations o f  United travel agencies have proposed a number o f  
hotel companies on the need to implement these hotels in the network o f electronic booking. As a result 
o f  the study, future employees o f the hospitality industry will study modern information systems and 
technologies used in the hospitality industry, train future professionals to use special software products 
and information systems in the professional market.

Key words: automated system, hotel management system, booking system, online booking, 
Internet rates.

Кіріспе
Соңғы жылдары туристік индустрия 

жаңа компьютерлік технологияларды енгізуге 
байланысты елеулі өзгерістерге ұшырады. 
Туристік өнімдерді әзірлеу және енгізу техно- 
логиясының ерекшелігі автокөлік құралдары 
мен тұрмыстық орындардың мүмкіндігінше 
қысқа мерзімде болуын қамтамасыз етеді, 
орынды тез резервтеуді және резервтеуді қам- 
тамасыз етеді және туристік қызметтерді көр- 
сетуде қосалқы міндеттерді шешуді автомат - 
тандыруды талап етеді (осындай құжаттарды 
параллель тіркеулер, билеттер, шоттар мен 
нұсқаулықтар, есеп айырысу-анықтамалық 
ақпарат және т.б.). Бұл ақпаратты өңдеу мен 
берудің заманауи компьютерлік технология- 
лары туризмде кеңінен пайдаланылса, қол 
жеткізуге болады.

Зерттеу нысандары мен әдістері 
Зерттеу нысаны - қонақжайлылық ин- 

дустриясының келешектегі қызметкерлерінің 
қазіргі заманғы ақпараттық жүйелер мен қо- 
нақжайлылық индустриясының кәсіпорында- 
рында қолданылатын технологияларды зерт- 
теу әдістері қолданылады.

Нәтижелері және талқылаулар 
Қазіргі заманғы қонақ үй, ол қалалық 

қонақ үй немесе курорт, тек қана жайлы бөл- 
мелер және жақсы дайындалған қызметкер- 
лер ғана емес, сонымен қатар тынығуға және 
жұмыс істеуге қажетті барлық нәрсемен жаб- 
дықталған орын десек болады. Қонақ үйдің 
мамандануына байланысты мейманхана биз
нес орталық, СПА, бассейн және басқа да 
көптеген мейрамханалар мен барлар қамта- 
мыз етіліп отырады. Бұл бүкіл экономиканы 
басқару үшін мамандандырылған бағдарлама- 
ларды қажет етеді [1].

Қонақүй менеджменті жүйесі (HMS - 
Hotel Management Systems) PMS (Property 
Management Systems - жылжымайтын мүлікті 
басқару жүйесі) арнайы бағдарламалық қам- 
тамасыз ету класына жатады. HMS-нен басқа,

қонақжайлылық индустриясының басқа да 
объектілеріне (мейрамханалар, барлар, спорт- 
тық-ойын-сауық кешені және т.б.), сондай-ақ 
дүкендерді басқару жүйелеріне, қоймаларға, 
мемлекеттік мекемелерге арналған бағдарла- 
малар кіреді.

Қонақ үй жүйелері қонақтардың қызмет 
көрсетуінің барлық кезеңдерін, броньдық би- 
леттерден, түпкілікті қоныс аударуға дейін, 
сондай-ақ негізгі бизнес-процестерді - кәме- 
летке толмағандардың жұмысынан кәсіпорын- 
ға есеп беруді ұйымдастыруға дейін автомат- 
тандыруға мүмкіндік береді. Бұдан басқа, олар 
бөлмеде бар барлық қызметтер мен қонақ үй 
жүйелерін басқаруды қамтамасыз етеді.

Соңғы жылдары қонақ үй жүйелеріне 
деген қызығушылық басым болып отыр. Егер 
бес немесе бес жыл бұрын нарықта үш немесе 
төрт компания болса, онда биылғы жылы он- 
нан астам компания өкілдері бар. HMS деге- 
німіз туралы біз мұндай жүйелер сататын жә- 
не енгізетін компаниялардан білдік [2].

Барлық HMS-лер FrontOffice модульде- 
рінен, BackOffice модульдерінен және сыртқы 
жүйелерге арналған интерфейстерден тұратын 
көп немесе аз ұқсас құрылымға ие (1-сурет).

Әрбір HMS функционалды модулінің өз 
жиынтығы бар, бірақ HMS ішіндегі қызмет- 
тердің типтік құрамы келесідей.

Тіркеуші. Бұл қонақты тіркеуді және 
оны бөлмеде орналастыруды, сондай-ақ есеп 
айырысуды және көшіруді қамтамасыз ететін 
ең маңызды қызмет. Қабылдау және тұру 
қызметі әдетте қонақтарды қондыруға байла- 
нысты барлық операцияларды жүргізе алатын 
бірқатар бөлмелерді («шахмат» деп аталатын) 
жүктеу үшін графикалық интерактивті жос- 
пармен жұмыс істейді.

Брондау. Брондау модулі брондау кезе- 
ңінде бөлмелердің болуын немесе автоматты 
түрде анықтауды, тапсырыс параметрлерін 
көрсетуді, бронь жасау және жоюды ұсына- 
ды. Топтық қосымшаларды ұстауға байла-
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нысты қосымша функциялар кейбір ЖМҚ-да 
бөлек модульге орналастырылады.

Қамқорлық қызметі. Мұнда менедж
мент жүйесінің басты міндеті - кезекшілік пен 
тазалау нөмірлерінің кестесін ұйымдастыру, 
жазбаша бұйрық беру арқылы жұмыстарды 
(мысалы, сүлгілерді ауыстыру, дәретхана кос- 
метикасы және т.б.) жасау. Жүйе жиі орын- 
далған жұмыс үшін қызметкерлердің алған 
баллдарын есептейді. Сонымен қатар, бұл бөл- 
мелердегі шағын-барлардың күйін және олар- 
дағы тауарларды есепке алуға көмектеседі.

Әкімшілік. Бұл модуль жүйенің өзіндік 
конфигурациясын, тарифтерді өзгертуді, 
айырбастау бағамдарын өзгертуді және басқа 
параметрлерді қамтамасыз етеді.

Бухгалтерлік есеп. HMS бухгалтерлік 
бағдарламалармен өзара әрекеттеседі (көп жағ- 
дайда бұл «1С: Бухгалтерия»). Қонақ үй жүйе- 
лері деректерді «1С» -ге жүктеуге мүмкіндік 
береді, мұнда бухгалтер олармен жұмыс істей- 
ді. Тұтастай алғанда, бухгалтерлік бағдарлама - 
бұл жеке жүйе, бірақ «1С» негізінде құрыла-тын 
қонақүй шешімдерінің жеке класы бар.

Директор

Статистика және есеп

Интернет

Фискальды
тіркеушілер

Бухгалтерия

касса Орталық оаза
Әкшшизік оөлім

Сату оөшмі

СерверБронда\ оөліміоайланысы

Тазалаү қызметі Онлайн орондау
Қулыптал жүиесі

Телефондық ган
Акылы теледидар тарифтар

Қол-қол ақшасыз.желісі
интернет төлемМеирамхана

Автоматты
мини-оар

HMS жүйесі1 сурет - Модульдердің типтік құрамы және сыртқы 
*Ескерту - автормен [3]негізінде құрастырылған

Сонымен қатар, HMS қонақ үйдегі жаб- 
дықты пайдаланатын және қонақтарға қосым- 
ша қызмет көрсететін әр түрлі сыртқы жүйе- 
лермен өзара әрекеттеседі. Әдетте HMS-пен 
жабдықталған «джентльменнің жиынтығы» 
фискалды тіркеушілерге, құлыптау жүйеле- 
ріне және телефонды тарифтеу құралдарына 
интерфейстерді қамтиды.

Қонақ үйлерде, электронды құлыптар- 
да, шағын-АТС-да, маршрутизаторларда не- 
месе теледидарда пайдаланылатын жабдық - 
бұл HMS-ке қосылу күтілетін арнайы құрыл- 
ғылар. Жаңа өндірушілер үнемі нарықта пай- 
да болғандықтан, барлық қонақ үй аппарат
тары арнайы HMS-мен байланыс орнатпайды, 
бірақ мәселе әдетте дұрыс интерфейстерді 
жазу арқылы шешіледі.

2002 жылдан бастап, қонақ үй бизнесі 
саласында қолданылатын бағдарламалық жа- 
сақтама шешімдері үшін стандартты интер- 
фейстерді әзірлейтін «Technology Next 
Generation Technology» (HTNG) халықаралық 
ұйымы бар.

Қаржылық тіркеушілер (кассалық тір- 
кеушілер). Басқару жүйесі барлық ақша опе- 
рациялары жүргізілетін тіркеушілермен өзара 
әрекеттесуі керек, сондай-ақ төлем картала- 
рының авторизациялау жүйелері арқылы қо- 
нақтардың ақысын төлеуі мүмкін.

Кіруді басқару жүйесі. Қазіргі уақытта 
қонақүйлерде «дербес» (дербес) және «он- 
лайндық» (желілік) түрдегі электрондық құ- 
лыптар орнатылған. Екінші жағдайда, персо- 
налға қол жеткізу, санкцияланбаған қатынау 
әрекеттері, батареяның деңгейі (сымсыз ин-
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терфейспен құлыптар үшін) және т.б. туралы 
ақпарат нақты уақыт режимінде бақылау бағ- 
дарламасына жіберіледі. Қонақүйлер үшін 
электронды құлыптар бірнеше танымал 
брендтер бар (Onity, Salta, Inhova, SmartLock 
және т.б.) жеке нарық болып табылады, бірақ 
жаңа өндірушілер үнемі пайда болады [3].

Энергияны үнемдеу. Бөлмедегі кіру жү- 
йесін қосу екі мақсатқа ие энергияны үнем- 
дейтін қалта болып табылады: карточка кілтін 
сақтау және (ең қарапайым жағдайларда) бөл- 
мені электрмен жабдықтауды қосу. HMS-де 
ғимараттарды басқару жүйесі бар интерфейс 
болуы мүмкін, ол қонақтардың болуына бай- 
ланысты бөлмедегі климатты орнатуға мүм- 
кіндік береді. Мысалы, бөлмеде қонақтар пай
да болған кезде, жүйе өзінің картасын анық- 
тайды және ыңғайлылық режимін қосады. Та- 
залау кезінде қызметші желдету режимін бел- 
сендіре алады.

Интернет брондау. Көптеген қонақ үй- 
лер веб-сайттарында (сондай-ақ турагенттік- 
тердің веб-сайттарында немесе делдалдық 
фирмаларда) онлайн-брондау модулін орна- 
ластырады, сол арқылы оған келушінің нө- 
мірін таңдауға және тапсырыс беруге болады. 
Бұл сату көлемін ұлғайтуға мүмкіндік береді, 
бірақ қосымшалар туралы деректер дерек- 
қорға тікелей түсуі маңызды, әйтпесе бір 
нөмір бірнеше рет тапсырыс берілетін жағдай 
болуы мүмкін.

Телефонмен сөйлесудің тарифтері. Бөл- 
меде қонақтарға ұсынылған телефон қызмет- 
тері деректерді HMS-ке жіберетін тарифтер- 
мен ескеріледі. Егер нөмір толығымен беріл- 
месе, кереуеттер арқылы әрбір қонаққа жеке 
рұқсат коды беріледі. Телефон қоңырауларына 
ақы төлеу соңы қонақтық есепте көрсетіледі.

Интернет-тарифтер де бар, бірақ, ша- 
масы, аз ғана таратылады. Шексіз интернет 
байланысы құны төмен, ал қымбат тұратын 
биллинг жүйесін сатып алу мүмкін емес. HMS- 
ті орнататын көптеген компаниялардың 
өкілдері мейрамханаларда, кафелерде және 
т.б. сияқты қонақ үйлердегі Wi-Fi тегін болуы 
керек деген пікір білдірді. Басқа сценарийге 
сәйкес, қонағы негізгі жылдам қызметтерге 
(электрондық поштаны қарау сияқты) жеткі- 
лікті түрде төмен жылдамдықпен Интернетке 
тегін бара алады, ал жоғары жылдамдықты 
қатынауды төлеуге болады [4].

Pay-TV жүйелер. Қонаққа фильмдерді 
жарнамасыз көрсететін бірнеше ақылы арна- 
ларды қарау қызметі ұсынылады немесе «сұ-

раныс бойынша бейне». Бұл бағдарлама қо- 
нақүйдің контент провайдерінен сатып алатын 
қол жетімділігі қонақүйдің ішкі кабельдік желі- 
сінде таратылады. Ақылы теледидар - бұл өз 
есебімен бөлек жүйе, бірақ HMS-мен байла- 
нысты болғандықтан, қызметті пайдалану 
ақырғы қонақтардың есептік жазбасына кетеді.

Автоматты мини-барлар. Әдетте кино- 
театрларда шағын-барлардың мазмұны кәме- 
летке толмағандарды тексереді, бірақ сіз бұл 
жабдықты автоматтандыруға болады. Тұты- 
нылатын тауарлар туралы ақпаратты нақты 
уақыт режимінде HMS-ке жіберетін автомат
ты шағын-барлар мен басқару жүйелері бар. 
Тауарларды алып тастау салмақ сенсорлары- 
мен бақыланады, бірақ штрих кодтарымен 
жұмыс істейтін модельдер бар. Кез-келген 
жағдайда, Украина үшін автоматты шағын- 
барлар бұрынғыдай экзотикалық болып табы
лады; Қолжетімді қонақүйлер саны бірлікпен 
есептеледі. Осындай қондырғыларды орнату 
500 мейманханалық немесе одан артық қонақ 
үйлерде негізделген, бірақ техниканы қалай 
алдауды жақсы көретін және білетін адамы- 
мыздың менталитеті бар, олар артықшылық- 
тардан гөрі көп қиындықтар тудырады [5].

Мейрамханалар автоматтандыру жүйе- 
лері. Қонақүйдегі мейрамхана өз басқару жү- 
йесімен жұмыс істейді, ол басқа пайдалы 
функциялардың ішінде тапсырысқа кіруді 
және ас үйге көшуді, түгендеуді жоспарлауды 
және тауарлардың қозғалысын бақылауды, 
залдағы жағдайды бақылауды және қызмет- 
керлердің теріс пайдалануынан қорғауды 
қамтамасыз етеді. Қонақ үйдегі сервисті мей- 
рамхана шоттары түпкілікті есепшотқа енгі- 
зілгендей етіп ұйымдастыру керек, ол төлемге 
қарсы есептегіште төленеді. Бұл үшін мей- 
рамхана жүйесі қонақтар туралы және оның 
ағымдағы балансы туралы ақпаратты қонақ- 
үйден сұрайды, есептелген қызметтер туралы 
ақпаратты қайтарады. Іс жүзінде барлық өнді- 
рушілердің қонақ үй және мейрамхана жүйесі 
бар, сондықтан егер қонақ үй мен мейрамхана 
бір фирманың бағдарламалық жасақтамасын 
орнатса, ешқандай проблема жоқ. Сонымен 
қатар, кейбір жүйелер қонақүй мен мейрам- 
хананы техникалық түрде басқара алады. Егер 
қонақ үй және мейрамхана әртүрлі өн- 
дірушілердің жүйелері болса, олардың ара- 
сындағы өзара әрекеттестік әзірлеушілер ара- 
сындағы келісімге байланысты. Мұндай жағ- 
дайларда қонақ үй мен мейрамхана «өз өмірін 
жасайды».
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Қонақ үйде HMS-мен бірлесіп өз жүйе- 
лерімен басқарылатын басқа мекемелер (ка
фе, барлар, бильярд, сауна, бассейн, SPA-са
лон және т.б.) болуы мүмкін. Ең дұрысы, бүкіл 
кешен бір бірлік ретінде жұмыс істейді, ал осы 
мекемелерге барған қонақтарда онымен 
қолма-қол ақшаға қолайлы ақша салу туралы 
алаңдамауға болмайды: заң жобасын шығар- 
ған кезде оған ұсынылатын болады [6].

Америкадан HMS. Қазақстандағы сауда 
маркаларын шолу MICROS-Fidelio компания- 
сының OPERA және Fidelio қонақ үй жүйе- 
лерінен басталады. Осы бағдарламалық өнім- 
дерді Украинада енгізу HRS (Human Resources 
Management) өңірлік өкілдігімен байланысты. 
HRS -  бұл ТМД елдеріндегі, Балтық елдерінде 
және Монғолиядағы MICROS-Fidelio компа- 
ниясының эксклюзивті дистрибьюторы.

Fidelio жүйесі қонақ үйдің барлық түр- 
леріне: желілік және тәуелсіз, қала сыртын- 
дағы клубтар, мотельдер мен бизнес-қонақ 
үйлерге арналған шешім ретінде орналасты- 
рылған. Fidelio v8 әртүрлі тапсырмаларды ше- 
шуге арналған: сауда, брондау, қонақтарды 
орналастыру және конференциялармен бан- 
кеттер ұйымдастыру кәсіпорынның қаржы- 
лық бақылау және басқару үшін деректерді 
ұсыну. Клиенттермен жұмыс істейтін қарым- 
қатынасты басқару (CRM) модулі қонақ- 
тардың «тәпішкеШ; дейін» тілектерін ескеруге 
мүмкіндік береді [7].

OPERA PMS v5 желілік қонақ үйлерді 
басқаруды жеңілдететін бірқатар функциялар 
бар. Орталық брондау жүйесі сізге желінің бір 
бөлігі болып табылатын барлық қонақ үй 
нөмірлерінің бар-жоғын бақылауға мүмкіндік 
береді және олардың бірнешеуінде бірден 
тапсырысты орындауға мүмкіндік береді. 
Брондау жүйесімен біріктірілген клиенттер- 
дің орталықтандырылған ақпараттық база- 
сында қонақтармен серіктес компаниялар ту
ралы ақпарат бар; Бұдан басқа, жүйе барлық 
қонақ үйлер арасында қонақтардың профайл- 
дары туралы ақпаратпен алмасуды қамтама- 
сыз етеді. Қонақ бір қонақ үйде тұра алады 
және басқа қызметтерді пайдаланады және 
төлем қонақ үйге аударылады.

OPERA-дің бөлігі болып табылатын 
басқа жүйелердің ішінде тарифтерді басқару 
үшін жауапты кірістерді оңтайландыру моду- 
лін және қонақүйдің негізгі көрсеткіштерін 
талдау және визуалды ұсынуды қамтамасыз 
ететін интеллектуалды модуль OPERA 
Business Intelligence System анықтай аласыз.

Сапа менеджменті жүйесі бөлмелердің жай- 
күйін қадағалауға және қонақтардың өтініш- 
теріне жауап беруге, сондай-ақ қызметкер- 
лердің жауап беру жылдамдығын тексеруге 
мүмкіндік береді.

OPERA түрлі сыртқы жүйелермен 950- 
ден астам интерфейсті қолдайды. Қонақ үй- 
лерде орнатылған серверлерде, сондай-ақ 
«жұқа клиенттер» арқылы Интернетте жұмыс 
істей алады.

OPERAXpress деп аталатын өнімнің 
оңайлатылған нұсқасы бар, ол клиент 
OPERAPMS опциясынан таңдалады [8].

MICROSFidelio шешімдері - Marriott, 
Sheraton, Hilton, Hyatt, Accor, Radisson, Inter
continental, Kempinski, HolidayInn, LeMeridian 
және т.б. сияқты халықаралық қонақ үй желі- 
лерінің корпоративтік стандарттары.

Эпитома PMS қонақ үй менеджменті 
жүйесі американдық SoftBrands компания- 
сының өнімі болып табылады. ТМД, Орталық 
және Шығыс Еуропадағы жүйені енгізуді 
Libra Hospitality халықаралық компаниясы. 
Қазіргі уақытта компания клиенттері тәуелсіз 
қонақ үйлер, санаторийлер, курорттар, сон- 
дай-ақ қонақ үй тізбегі болып табылады [9].

«Interhotel» қонақ үй жүйесі «Қонақ үй- 
2.3» деп аталады және әртүрлі қонақ үйлерге 
арналған: екіден бес жұлдызға, оннан мыңға 
дейін нөмірлерге арналған. Ол стандарты мо- 
дульдер жиынтығы бар («Портьер», «Кассир», 
«Резервтеу», «Тұрмыстық қызмет», «Есептер» 
және т.б.) және бұл модульдер жаңа мүмкін- 
діктермен толықтырылуы мүмкін. Nterotel ком
паниясы Hotel 2.3-ге біріктірілген немесе авто- 
номды түрде жұмыс істейтін өзінің әмбебап 
биллинг жүйесін (Тарифтік модуль) пайда- 
ланады. Сондай-ақ, төлем-теледидар жүйелерін 
Hotel 2.3-ге интеграциялау қарастырылған.

Бағдарламалық жасақтама өнімі кезінде 
көптеген жетілдірулер мен жетілдірулер жи- 
налып, қонақ үй-2.3-нің әртүрлі іске асыры- 
луындағы әртүрлі кішігірім нюанстарда бір- 
неше адам бәсекеге түсе алады, бірақ сарап- 
шылар мұндай күрделі жүйені дұрыс баптау 
қиынға соғады.

Бұл техникалық қызмет көрсету мәсе- 
лелеріне әкелуі мүмкін.

Эдельвейс бағдарламасы 1996 жылы 
Санкт-Петербургтегі Reksoft компаниясы мен 
әзірленді.

Servio HMS жүйесін ресейлік «NCT» 
компаниясы әзірледі, ол бастапқыда жанар- 
май құю станцияларының желілерін автомат-
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тандырумен айналысады; қонақ үй бағдарла- 
масы нарыққа шамамен үш жыл бұрын келді. 
Бастапқыда ол «Рейкартс» қонақ үйлер желісі 
үшін жазылған [10].

Жүйе желілік қонақ үйлерде қолданыла 
алады, бірақ негізгі клиенттер төрт және үш 
жұлдызды қонақ үйлер болып табылады.

Сервиовеб-интерфейске ие және дерек- 
терді көрсетудің түрлі режимдерін қолдайды - 
графикалық «шахмат» түрінде немесе кесте- 
лік форматта.

Соңғы нұсқасы үлкен қонақ үйлерге 
арналған: бөлмелердің саны және, тиісінше, 
көрсетілетін деректердің саны неғұрлым көп 
болса, интерфейс неғұрлым ауқымды және 
баяу болады. Бағдарламаның тағы бір ерек- 
шелігі -  орталық брондау офисі мен клиенттік 
компаниялар арасында деректерді репли- 
калау функциясының болуы.

Қолданбалар туралы барлық ақпарат 
тікелей дерекқорға жіберіледі, сондықтан сол 
нөмірлерді қайта брондау жоқ.

Мысалы, әрбір күндегі жүйе бөлмеде 
тұрудың өзіндік құнын болжайды. Осы сома- 
ға сүйене отырып, Клиент барлық тұрғындар 
мен олардың бір бөлігі үшін алдын-ала төлем 
жасай алады. Сонымен қатар, тұру кезеңінен 
бастап, аралықтары бар жеке күндер бойын- 
ша таңдауға болады. Клиент белгілі бір сома- 
ны алдын-ала төлем ретінде қалдыра алады 
және оның одан әрі келуі үшін төлейді [11].

Қорытынды
Болашақта мейрамхана бизнесін авто

маттандыру жүйесі одан да функционалды 
болады және оларды пайдаланатын мекеме- 
лердің саны айқын көрінеді. Олар іске асыры- 
латын болады және олармен байланысты мә- 
селелерді шешуге арналған функционалды- 
лық - мысалы, брондау кестелері және келу- 
шілерден кері байланыс жинау. Одан басқа, 
автоматтандыру және мейрамхананың жұмыс 
істеуінің жаңа аспектілеріне қосымша бақы- 
лауды енгізу бойынша шешімдер болады, мы- 
салы, официантты басатын түймені қабылдау 
жылдамдығы.

Осы мақалада келтірілген автордың ғы- 
лыми еңбегінің зерттеу қорытындысы бойын- 
ша келесідей ұсыныстар жасауға болады:

- автоматтандыру жүйесі мейрамха- 
наның иелеріне бірқатар мәселелерді шешуге 
мүмкіндік береді: қызметкерлерді бақылау, 
олардың тарапынан алаяқтық ықтималдығын 
төмендету, есепке алуды жеңілдету және клиент- 
терге қызмет көрсету жылдамдығын арттыру.

- төлемдерді қабылдау операторлары 
тұтынушылар туралы ақпараттың сенімді көзі 
болып табылады.

- автоматтандыру жүйесі мейрамхана- 
ның иелеріне бірқатар мәселелерді шешуге 
мүмкіндік береді: қызметкерлерді бақылау, 
олардың тарапынан алаяқтық ықтималдығын 
төмендету, есепке алуды жеңілдету және клиент- 
терге қызмет көрсету жылдамдығын арттыру.
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