


Birden fazla restoran 
yada işletme ile 
birden fazla kuryenin 
beraber çalışmasını 
sağlayan teknolojik 
alt yapıdır. 

mavi programı nedir ?



Girişimciler için özel teknolojik 
altyapı

Kurumsal Kimliğe Sahip Olanlar

● Şahıs firması yada şirket sahibi olan 
bir ekibe sahip hazırda en az bir 
restoran ile çalışanlar.

● Restoran kuryesi olarak çalışan ve 
beraber çalıştığı ekibi yönetebilecek 
ekip liderleri.

● Kurye ekibi olan ve başka 
restoranlara da kurye hizmeti 
verebilecek Restoran Sahipleri

● Kurye Dernekleri ve diğer gruplar.

kimler programa dahil olabilir ?



● Birden fazla işletmeye hizmet 
verebilirler.
Diledikleri kadar işletme yada 
restoran ile anlaşmalar yapıp tek 
ekiple yönetebilirler.. 

● İşletme çeşitliliği
Sadece restoranlara değil diğer 
market, kasap gibi işletmelere de 
hizmet verebilirler aynı altyapıya 
sahip olurlar.

● Verimli çalışma
Tüm siparişleri tek havuzdan 
yönetirler.

ne kazandırır faydaları ?



ne kazandırır faydaları ?

● Mobil Uygulama.
Çırak uygulamasını müşterilerine 
sunabilirler.. 

● Diğer Entegrasyonlar
Yemek Sepeti, Getir yemek ve online 
kanallardan gelen siparişler otomatik 
sipariş havuzuna düşer.

● Restoran Paneli
Restoranlara paket servis yazılımı 
sunabilir bu yazılım sayesinde 
sadece online kanallardan gelen 
siparişler değil telefon ile siparişleri 
de yönetebilirler.



● mavi yönetim paneli.
Tek panelden tüm operasyonu 
izleyebilir ve yönetebilirsiniz. 

● Otomatik Kurye Atama
Gelen siparişler otomatik olarak 
kuryelere ataması yapılır.

● Paket Birleştirme
Rota argoritmasını uygun paketleri 
otomatik birleştirir aynı anda 2-10 
paket birleştirmesi yapılabilir.

● Kuryeler Canlı Haritada
Kuryeler haritadan canlı izlenebilir..

yetenekleri ?



Sipariş ataması yapılan Çırak kuryesi, kullandığı uygulama 
sayesinde rota kullanarak siparişi “ yolda ” ve “ teslim edildi “ 
pozisyonlarına çevirir. Bu yaptığı işlemleri işletme de restoran 
panelinden görebilir. 

Sipariş 
Kurye Sistemine 
düşer

En uygun Çırak, 
sistem tarafından 
bulunur ve atama 
yapılır.

nasıl çalışır ?



Biz Kimiz

2006 yılından itibaren yazılım ve e-ticaret alanındaki deneyimlerimiz ile; birçok projede yer aldık.

10 yılı aşkın tecrübelerimiz ile ;

2014 yılında Mahalle Esnafı Ücretsiz Perakende Programını yayınlayarak 60.000 den fazla orta ölçekli 
işletmelerin teknoloji ile buluşmasını sağladık.

2016 - 2017 yılı ve MEPBulut
Ücretsiz sunduğunuz bu yazılımdan edindiğimiz tecrübeleri de katarak 2016 yılında MEPBulut ” 
İnternet tabanlı  ” kolay ön muhasebe programını yayına aldık.

2020 yılı
Çırak ile mobil alışveriş alanında işletmelerin teslimat sorununu çözmek üzere kurgulandı ve bayilik 
modeli ile yoluna devam etmekte.
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