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N º Pizzaria Modelo Antigo Pizzaria Modelo Automatizado 

1 Não possui Internet Possui Internet 

2 1 ou 2 linhas telefônicas diretas Possui um PABX virtual de Ramais VOIP com espera nas ligações onde é possível contratar 
quantos ramais forem necessários no mesmo 

3 Se der gargalo nas ligações o cliente que persista a religar novamente Se der gargalo nas ligações o cliente fica na fila de atendimento até ser atendido 
 

4 Com muitas pessoas ligando nas duas linhas e dando ocupado o % de 
possibilidade onde você perde o cliente com fome é alto 

Com muitas pessoas ligando no PABX o mesmo deixa em música de espera e vai 
direcionando as ligações para os ramais fixos e ou móveis via APPs de Celulares e ou ATA´s 
com aparelhos fixos e ou para os próprios ramais mesmo. 

5 Não possui computador Possui computador 

6 Tem apenas 1 monitor Tem mais de um monitor 

7 Não possui software para o gerenciamento da pizzaria Possui software para o gerenciamento da pizzaria 

8 Não tem impressora de pedidos vinculada diretamente na cozinha Tem impressora de pedidos vinculada diretamente na cozinha 

9 O atendente e ou os atendentes ficam correndo anotando na comanda os 
pedidos e deixando os mesmos na cozinha 

O atendente e ou os atendentes apenas imprimem os pedidos na cozinha 

10 O atendente e ou os atendente ficam correndo reenviando o pedido pronto 
com a comanda para os motoboys 

O atendente e ou os atendentes já tem noção das comandas impressas com os endereços 
dos clientes e mapa de localização para já traçarem os melhores trajetos de entrega 

11 O atendente diz pizzaria boa noite, qual é o seu pedido. Perde tempo 
perguntando o nome do cliente, o endereço do cliente,  anotando a pizza 
que o cliente quer, anotando as informações adicionais do pedido e diversas 
outras informações. 

O atendente diz pizzaria boa noite, verifica na BINA do Software qual é o cliente pelo CEP 
já cadastrado, pelos números de telefones e celulares já cadastrados e atende o cliente 
pelo nome previamente cadastrado e também tem um histórico de todas as pizzas que 
este cliente mais gosta. 

12 A pizzaria trabalha com metodologia de atendimento antigo. A pizzaria trabalha com metodologia de atendimento atual. 

13 A pizzaria não possui site com domínio próprio. A pizzaria possui site com domínio próprio; além de customizado para o padrão google e 
com anúncios pagos no adwords, campanhas de e-mail marketing, campanhas de sms, 
campanhas de facebook, campanhas de WhatsApp. 
Login e senha para o cliente local fazer o devido pedido da pizza e cair no monitor do 
atendente. 
Chat para conversar com o cliente e confirmar o pedido. 
Galeria de fotos da pizzaria e das pizzas. 
Propaganda sazonal de períodos específicos para o preço da pizza. 
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Pesquisa de satisfação com os seus clientes direto no site para a devida tabulação dos 
resultados. 
Depoimentos dos clientes no site 
Catálogo da pizzaria 24 horas divulgando as pizzas 
Banners no Site para Aumentar o Impacto dos Produtos Vendidos 

14 A pizzaria não possui um especialista em tecnologia de software, hardware, 
marketing, gestão empresarial e gestão em vendas via web; além de suporte 
técnico especializado. 

A pizzaria possui um especialista em tecnologia de software, hardware, marketing, gestão 
empresarial e gestão em vendas via web; além de suporte técnico especializado. 

15 A pizzaria tira xerox do seu folder de pizzas A pizzaria manda imprimir na gráfica o seu folder de pizzas 

16 A pizzaria raramente panfleta no bairro o seu folder de pizzas A pizzaria panfleta em períodos específicos o seu folder de pizzas de acordo com o seu 
planejamento de negócios 

17 O atendimento da pizzaria sofre problemas nas logísticas diversas desde o 
atendimento até a entrega por não usar a tecnologia e especialistas no 
mesmo. 

O atendimento da pizzaria NÃO sofre problemas nas logísticas diversas desde o 
atendimento até a entrega por SABER USAR a tecnologia e especialistas no mesmo. 

18 Não tem uma empresa de informática prestando suporte técnico nos 
cenários de tecnologia 

Tem uma empresa de informática prestando suporte técnico nos cenários de tecnologia 
http://www.onocomp.com.br/orcamento-software-pizzaria-syspizza-ono/  
Rua: Coronel Hélio de Lima Carvalho, N° 43 - Cep: 02553-080 / São Paulo-SP 
Telefone: (011) 4063-3347 / Celulares: WhatsApp - OI 9.6709-3022 / TIM 9.8605-5657 / 
VIVO 9.7421-2410 
E-mail: atendimento@onocomp.com.br 

19 Perde vendas em números de pizzas pela logística antiga na atuação do seu 
negócio sem o uso da tecnologia 

Aumenta o seu número de vendas das pizzas pela logística automatizada na atuação do 
seu negócio com o uso da tecnologia 

20 Tem controle manual sobre o seu fluxo de caixa, estoque, contas à pagar e 
contas a receber 

Tem controle automatizado sobre o seu fluxo de caixa, estoque, contas à pagar e contas a 
receber 

21 Não tem um site de pedidos para interagir com o seu público Tem um site de pedidos: http://www.portaldacasaverde.com.br/pizzaria 
Para interagir com o seu público 

22 O tempo para fechar o caixa é demorado O tempo para fechar o caixa é rápido 

23 Tem medo de usar a tecnologia Não tem medo de usar a tecnologia 

24 Não investe em tecnologia para cortar custos Investe em tecnologia para vender mais e ter mais tempo para administrar com eficácia o 
seu negócio 

25 Demora para calcular e pagar os motoboys porque não usa software para 
pizzarias 

Não Demora para calcular e pagar os motoboys porque USA software para pizzarias 

26 Não tem configuração de impressora Tem configuração de impressora 

http://www.onocomp.com.br/orcamento-software-pizzaria-syspizza-ono/
mailto:atendimento@onocomp.com.br
http://www.portaldacasaverde.com.br/pizzaria
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27 A taxa de entrega é controlada manualmente Tem configuração da taxa de entrega via software 

 
 

28 Não Tem o módulo de Balcão e Delivery 
 

Tem o módulo de Balcão e Delivery 

 
29 Não tem o Módulo de Mesas Tem Módulo de Mesas 
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30 Não Tem o Controle Diversos de Clientes 

 
Tem o Controle Diversos de Clientes 

 
31 Não Tem o Controle de Funcionários Tem o Controle de Funcionários 

 
32 Não Tem o Fechamento de Caixa e Sangrias Tem o Fechamento de Caixa e Sangrias 

 
33 Não Tem Controle de Motoqueiros 

 
Tem Controle de Motoqueiros 
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34 Não Tem Gerenciamento em Banco de Dados 

 
Tem Gerenciamento em Banco de Dados 

 
35 Não Tem Relatórios Diversos – Faz tudo na cabeça e na máquina de calcular 

manualmente o básico das entradas e saídas das vendas e do estoque; além 
de contas à pagar e receber. 

Tem Relatórios Diversos tudo automatizado 

 
36 Não faz questão de informatizar a sua pizzaria Faz questão de informatizar a sua pizzaria 
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