
Unlimited Digital Menu 

       Zones 

     Beautifully display any 

combination of high definition 
    individual food or drink 

   promotions, happy hour 

specials and delicious dessert 
       images. 
 
 
 
 
 
 
 Advanced Day Parting 

      Schedule specific 

 advertisements or your entire 

menu to automatically change 
  at specific times and days. 

   Customizable Digital 

       Menu Templates 

 Create your digital menu from 

    scratch or choose from our 

  easy to edit templates. Your 

 branding requirements can be 

         added. 
 
 
 
 
 
 
 
     Edit from Anywhere 

Using any web browser, on any 

   device, at any time, you can 

 design, edit, and manage your 

      menu for one or multiple 

        locations. 

    Clean & Easy to Read 
 
 
Neatly organize your menu into 

       color-coded categories. 

   Rotating food images can be 

added to. This kind of design is 
        great for large menus! 
 
 
 
 
 
 
 
         Quick Order 

 Create an elegant, east to read 

      style menu that consists of 

  your unique food combination 

     platters, prices, images and 

          descriptions. 

NoviSign’s Digital Menu Board software is your 

total solution for keeping menu pricing, 
promotions, and items up-to-date, consistent 
and organized. Combine eye-catching HD 
imaginary with highly visible menu listings to 
better upsell your menu items better while 
creating a new modern dining experience. 

Digital Menu 

Board Software 
for Restaurants 

Digital Menu 

Board Software 
for Restaurants 

Ravintolassa 
Digitaalinen 

hinnasto toimii 
myynnin edistäjänä  

SmartSign Online Studio ylläpitää ravintolan 
hinnastot. Sen avulla tuot esille näyttävästi 
päivän lounaan sekä tarjoukset. Laadukkaat 
korkeatasoiset tuotekuvat ja hyvin näkyvä 
valikko, tuovat esille palvelun tarjoamat 
valikoimat paremmin, samalla luoden 
modernin mielikuvan ravintolasta. 

Rajattomasti 

mahdollisuuksia 
Saat näyttämään hyvältä minkä 

tahansa ruoka- tai juoma- 

tarjouksen yksittäin tai erikseen. 

Voit määritellä ”happy hour” 

spesiaalit  sekä herkulliset 

jälkiruoka kuvat. 
 
 
 
 
 
 Advanced Day Parting 

      Schedule specific 

 advertisements or your entire 

menu to automatically change 
  at specific times and days. 

Rajattomasti 
mahdollisuuksia 

Saat näyttämään hyvältä minkä 
tahansa ruoka- tai juoma- 

tarjouksen yhdessä tai erikseen. 
Voit ajastaa ”happy hour” 
tarjoukset  ja tuoda esille 

herkullisten jälkiruokien kuvat. 

Tee esitykset ja 
määritä ajankohta 

Ajoita esitykset ja mainokset tai 
koko hinnasto automaattisesti 
vaihtuvaksi haluttuna hetkenä  

jonain tiettynä aikana tai 
päivänä 

Muokkaa sisältöä 
vaikka mökkilaiturilta 
Ylläpidä tai jaa käyttöoikeuksia 
vuoropäälliköille. Ylläpito ei ole 

paikkasidonnainen. Teet sen 
netissä mistä vain. 

Muokattavat 
digitaaliset  mallit  

Voit luoda oman digitaalisen 
kirjaston tai valita valmiista 

malleista sopivimman ja 
muokata se tarkoituksen 

mukaiseksi.  Yrityksen logo ja 
fontti  voidaan lisätä mukaan. 

Järjestelmällinen ja 
helppokäyttöinen   

Järjestä  valikot tyylikkäästi 
värikoodattuihin luokkiin. 

Vaihtuvat tuotekuvat tekevät 
mainostaulusta elävän. 

Tällainen tyyli sopii kaikille 
näytöille. 

Palvelun nopea 
käyttöönotto 

Lyhyt koulutus antaa valmiudet 
tehdä itsenäisesti hintanäyttöjä 

 valmiista pohjista ja kuvista. 
 

Tee esitykset ja 
määritä ajankohta 

Ajoita esitykset ja mainokset tai 
koko hinnasto automaattisesti 
vaihtuvaksi haluttuna hetkenä, 

tiettynä päivänä ja aikana. 
  

- www.smartgroup.fi -  



SmartSign Online Studiolla luot 
näyttävän esityksen 

Voit luoda hienon organisoidun digitaalisen 
esityksen.  SmartSign Online Studio on 
pilvipohjainen ohjelmisto, jonka avulla käyttäjä voi 
luoda, hallita ja ylläpitää monipuolista, digitaalisia 
sisältöjä – yhtä helppoa kuin vedä ja pudota (drag-
and-drop) 

 Kuvia 
 Videota 
 Kuvaesityksiä 
 Tekstejä 
 Muotoja 
 Taustakuvia 

 Facebook 
 Instagram 
 Twitter 
 RSS  
 Säätila 
 Kello 

 URL 
 Rollaava teksti 
 Kyselyt 
 Youtube 
 Hinnat 
 Kuvaukset 

Reaaliaikaiset raportit, sivujen käyttöaika ja Näytön tilaraportti 
Ketjutyyppiset toimijat, joilla on useita ravintoloita, SmartSign Online Studio tarjoaa täydellisen 
raportoinnin. Sen avulla voidaan tarkastella infonäyttöjen tilaa ja kunkin näyttösivun esilläoloa.   

SmartSign Online Studio on saatavilla kuudellatoista (16) erikielisenä palveluna; (suomi, ruotsi, 
englanti, saksa, eesti, venäjä, puola, japani, korea, kiina, heprea, arabia, espanja, ranska, portugali ja 
hollanti). Palvelun piirissä on jo yli 20.000 tyytyväistä yritystä ja organisaatiota maailmalla. 
 
SmartSign ohjelmiston kehittäjä on kansainvälinen ohjelmistotalo, joka toimii globaalisti 
kumppaniverkoston kautta. Palvelua myydään alueittain eri brändien alla, kuten SmartGroup 
Suomessa, Skandinaviassa ja Baltian alueella SmartSign tuotemerkillä.  
 

SmartGroup Oy 
SmartGroup on kansainvälinen palveluintegraattori, jonka juuret ovat Suomessa. Olemme 
erikoistuneet arvoa tuottavien palvelujen ja mobiilisovellusten kehittämiseen ja ylläpitoon palveluna. 
Helppokäyttöisten palvelujen toteuttamisesta on kokemusta yli 25 vuotta. 

Ravintolan hintanäyttö malleja 
SmartSign Online Sudio tarjoaa laajan 
valikoiman ammattimaisesti 
suunniteltuja ravintolan hinnaston 
malleja, joista voit valita; kahvila, fast-
food, lounasravintola, leipomo, pizza, 
hotelli, iltaravintola tai muita 
näyttömalleja.  Kaikki mallit ovat 
vapaasti käytettävissä ja voidaan täysin 
räätälöidä vastaamaan ravintolan omia 
vaatimuksia. 

Tilaa palvelu tai pyydä lisätietoja www.smartgroup.fi  

http://www.smartgroup.fi/
http://www.smartgroup.fi/


Fast -Food 

Lounasravintola 

Pizza 

Kahvila 

Ravintolan näyttöpohjia ”malliksi” 
Valitset vain näyttöpohjan, editoit tekstiä,  päivität kuvia ja lähetät se sitten haluamallesi näytölle! 

Tilaa palvelu tai pyydä lisätietoja www.smartgroup.fi  

http://www.smartgroup.fi/
http://www.smartgroup.fi/

