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ดาวน์โหลดข้อมูล การดาวน์โหลดแอพ

ดาวน์โหลดข้อมูล

1. ดาวน์โหลดแอพ สําหรับร้านค้า(ipad)

อ่านต่อหน้าถัดไป (Continue Next Page)

I.

การดาวน์โหลดแอพA.

ขั้นตอน ดาวน์โหลดแอพ สําหรับร้านค้า(ipad) มีดังนี้

1. กดเข้าแอพ

2. เข้าไปยังลิ้งค์ https://www.foodstory.co/zap4shabu
3. กด Owner_Enterprise_2.68 .IPA
4. กด Install Now
5. กด Install
6. กดแอพ ที่ดาวน์โหลดเรียบร้อยเเล้ว
7. กด cancel

อธิบายการดาวน์โหลดแอพ สําหรับร้านค้า(ipad)i

https://www.foodstory.co/zap4shabu
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ดาวน์โหลดข้อมูล การดาวน์โหลดแอพ

อธิบายการดาวน์โหลดแอพ สําหรับร้านค้า(ipad) ส่วนของกดอนุญาตเข้าใช้แอพ

8.  เข้าแอพ ตั้งค่า
9.  กด ทั่วไป
10. กด การจัดการอุปกรณ์
11. กด Living mobile company limited
12. กด เชื่อถือ

อธิบายการดาวน์โหลดแอพ สําหรับร้านค้า(ipad)
ส่วนของกดอนุญาตเข้าใช้แอพ

i
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ดาวน์โหลดข้อมูล การดาวน์โหลดแอพ

ดาวน์โหลดข้อมูล

2. ดาวน์โหลดแอพ สําหรับลูกค้า(Mobile)

I.

การดาวน์โหลดแอพA.

ขั้นตอน ดาวน์โหลดแอพ สําหรับลูกค้า(Mobile) มีดังนี้

1. กดเข้า Browser Internet เช่น

2. เข้าไปยังลิ้งค์ https://www.foodstory.co/zap4shabu
3. กด Zap4shabu_1.0 .APK
4. กด Install Now

อธิบายการดาวน์โหลดแอพ สําหรับลูกค้า(Mobile)i

https://www.foodstory.co/zap4shabu
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ดาวน์โหลดข้อมูล การดาวน์โหลดแอพ

ดาวน์โหลดข้อมูลI.

การดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานB.

ขั้นตอน การดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน มีดังนี้

1. กดเข้า Browser Internet เช่น

2. เข้าไปยังลิ้งค์ https://www.foodstory.co/zap4shabu
3. คู่มือการใช้งาน

อธิบายการดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานi

https://www.foodstory.co/zap4shabu
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ดาวน์โหลดข้อมูล การดาวน์โหลดแอพ

ขัน้ตอนการใช้งานแอพสําหรับลูกค้า(Mobile)II.

ภาพรวมในแอพสําหรับลูกค้า(Mobile)A.

อธิบายภาพรวมในแอพสําหรับลูกค้า(Mobile)i

ส่วนของ หน้าหลัก
ใช้ในการสั่งออเดอร์ เมื่อเข้ามาระบ

บจะให้กรอกเบอร์โทรผู้สั่งรายการอาหาร

ส่วนของ ข้อมูลส่วนตัว
ใช้ในการดูข้อมูล Email และกด

ออกจากระบบ

ส่วนของ คําสัง่ซือ้
ใช้ในการดูรายการสั่งซื้อ เเละยกเลิกรายการสั้งซื้อ โดยแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. คําสั่งซื้อปัจจุบัน(Upcoming)
2. ประวัติคําสั่งซื้อ(Past Order)

ดูจํานวนรายการสั่งซื้อทั้งหมด

ยกเลิกรายการสั่งซื้อ
ส่วนของ คําสัง่ซือ้ 
หน้าคําสัง่ซือ้ปัจจุบัน(Upcoming)

ใช้ในการดูออเดอร์ที่สั่งไว้(ยังไม่
ได้รับของ) ทั้งเป็นจํานวนรวม เเละ
สามารถกดดูรายละเอียดการสั่งในออเด
อร์เเต่ละใบได้อีกด้วย

ส่วนของ คําสัง่ซือ้ 
หน้าประวัติคําสัง่ซือ้(Past Order)

ใช้ในการดูออเดอร์ที่สั่ง(รับ
ของแล้ว) เเละสามารถกดดูรายละเอียด
การสั่งในออเดอร์เเต่ละใบได้อีกด้วย
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ดาวน์โหลดข้อมูล การดาวน์โหลดแอพ

ขัน้ตอนการใช้งานแอพสําหรับลูกค้า(Mobile)II.

ระบุเบอร์โทร พร้อมทัง้ทีอ่ยู่จัดส่งB.

ขั้นตอนการใช้งานแอพสําหรับลูกค้า(Mobile) ในส่วนของการระบุเบอร์โทร พร้อมทั้งที่อยู่จัดส่ง 
มีดังนี้

1. กรอกข้อมูล เบอร์โทรที่ติดต่อได้ในการรับรายการอาหาร
2. เลือก ที่อยู่จัดส่งรายการอาหาร
3. เลือก สาขาที่ต้องการสั่งรายการอาหาร
4. กด   เพ่ือยืนยันการเลือกสาขา

หากต้องการเลือกสาขาใหม่ให้กด

อธิบายการระบุเบอร์โทร พร้อมทั้งที่อยู่จัดส่งi

เมื่อกรอกเบอร์ติดต่อครั้งแรก 
ระบบจะใหก้รอกชื่อผู้สั่งรายการอาหาร

หากเคยใช้เบอร์นี้สั่งรายการอาหารเเล้ว
ระบบจะใหเ้ลือกที่จัดส่งเดิม 

หรือเลือกที่อยู่ใหม่

สามารถพิมพ์ค้นหาที่อยูใ่นการจัดส่ง

สามารถปักหมุดที่อยูใ่นการจัดส่ง

ลากไปยัง
ตําแหน่งที่
ต้องการ
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ดาวน์โหลดข้อมูล การดาวน์โหลดแอพ

ขัน้ตอนการใช้งานแอพสําหรับลูกค้า(Mobile)II.

การเลือกรายการอาหารC.

ขั้นตอนการใช้งานแอพสําหรับลูกค้า(Mobile) ในส่วนของการเลือกรายการอาหาร 
มีดังนี้

1. เลือก รายการอาหาร
2. กด เพ่ิมไปยังตะกร้า

3. กด ส่งรายการที่
4. กด   เพ่ือยืนยันการสั่งซื้อ

หากต้องการเลือกรายการอาหารใหม่ให้กด

อธิบายการระบุเบอร์โทร พร้อมทั้งที่อยู่จัดส่งi

ค้นหารายการอาหาร

เลือกหมวดหมู่อาหาร

ใช้ในการ
เปลี่ยนที่อยู่จัดส่ง

เสร็จสิ้น
ขั้นตอนการสั่งซื้อ
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ดาวน์โหลดข้อมูล การดาวน์โหลดแอพ

ขัน้ตอนการใช้งานแอพ สําหรับร้านค้า(ipad)III.

ภาพรวมในหน้าการรับออเดอร์ DeliveryA.

อธิบายภาพรวมในหน้าการรับออเดอร์ Deliveryi

เปิดเพ่ือรับออเดอร์

มีออเดอร์ใหม่

ร้านรับออเดอร์ อยู่ในขั้นตอนการเตรียมอาหาร

ร้านทําอาหารเรียบร้อยเเล้ว กําลังไปส่งอาหาร

ลูกค้าได้รับอาหารเรียบร้อยเเล้ว

แสดงรายละเอียดของรายการสั่งอาหาร

แสดงใบออเดอร์สั่งอาหารทั้งหมด
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ดาวน์โหลดข้อมูล การดาวน์โหลดแอพ

ขัน้ตอนการใช้งานแอพ สําหรับร้านค้า(ipad)III.

การรับออเดอร์ DeliveryB.

อธิบายภาพรวมในหน้าการรับออเดอร์ Deliveryi

ขั้นตอนการใช้งานแอพ สําหรับร้านค้า(ipad) ในส่วนของการรับออเดอร์ Delivery
มีดังนี้

1. เลือกแท็บ ใหม่
2. เลือกรายการออเดอร์
3. กดปุม่                เพ่ือรับออเดอร์

หากต้องการ ยกเลิกออเดอร์ให้กดปุม่
4. เลือกเวลาที่ใช้ทําอาหาร

5. ใบรายการจะถูกย้ายไปที่กําลังดําเนินการ
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ดาวน์โหลดข้อมูล การดาวน์โหลดแอพ

ขัน้ตอนการใช้งานแอพ สําหรับร้านค้า(ipad)III.

การจัดการออเดอร์ DeliveryC.

อธิบายภาพรวมในหน้ากาจัดการออเดอร์ Deliveryi

ขั้นตอนการใช้งานแอพ สําหรับร้านค้า(ipad) ในส่วนของการจัดการออเดอร์
มีดังนี้

1. เลือกแท็บ กําลังดําเนินการ
2. เลือกรายการออเดอร์
3. กดปุม่                เมื่อทํารายการอาหารเรียบร้อยเเล้ว

หากต้องการ ยกเลิกออเดอร์ให้กดปุม่

4. กดชําระเงิน
5. ใบรายการจะถูกย้ายไปที่กําลังส่ง

ขัน้ตอนกดชําระเงิน

1. กรอกจํานวนเงิน
2. กดจ่าย
3. กดเสร็จสิ้น

สามารถกดชําระเงินได้ทีห่น้า
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ดาวน์โหลดข้อมูล การดาวน์โหลดแอพ

ขัน้ตอนการใช้งานแอพ สําหรับร้านค้า(ipad)III.

การจัดส่งออเดอร์ DeliveryD.

อธิบายภาพรวมในหน้าการจัดส่งออเดอร์ Deliveryi

ขั้นตอนการใช้งานแอพ สําหรับร้านค้า(ipad) ในส่วนของการจัดการออเดอร์
มีดังนี้

1. เลือกแท็บ กําลังส่ง
2. เลือกรายการออเดอร์
3. กดปุม่                 เมื่อทํารายการอาหารเรียบร้อยเเล้ว

4. ใบรายการจะถูกย้ายไปที่กําลังส่ง
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วันเวลา เวอร์ชัน่ รายละเอียด ผู้แก้ไข

27/11/2019 1.0
ตั้งต้นคู่มือครั้งแรก การใช้งานของแอพสั่งอาหาร 
Zap4shabu มินตรา

ประวัติ
ประวัติการเปลีย่นแปลง
เอกสาร


