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HVAD ER FOODBOOK FACILITY SERVICE? 
 

Foodbook Facility Service er et dansk udviklet produkt og er lavet for at kunne minimere 

administrationsarbejdet og omkostninger, i forbindelse med mad bestilling fra beboere i 

lejligheder med fælles restaurant og arbejdsplads/læreinstitutioner, med faste brugere og 

fælles kantine ordning. 

Systemet bygger på at mad bestillinger og håndtering skal foregå pengeløst, for hurtigt at 

kunne betjene mad udleveringer og holde en høj hygiejne i køkkenerne. 

Ud over dette giver systemet køkkenet en forud indikation på den/de kommende spisninger så 

køkkenet kan skalere indkøb og tilberedning efter dette og på den måde undgå madspild. 

Systemet er designet så administrationen af afregning kan laves nemt pr. måneds basis. 

Ved faste lejemål er der også mulighed for løbende afregning af faste udgifter af både lejemål 

og tillægs ydelser på stedet. 

 

FUNKTIONER 

Systemet har indbygget flere funktioner til madbestilling. 

Der er både mulighed for at benytte og lave bestillinger rent administrativt, men brugerne af 

systemet kan også via en webside i en browser, nemt logge ind og både bestille, ombooke 

eller afmelde mad, alt efter hvordan systemet benyttes. 

Der er også mulighed for at tilkøbe brik standere til montering i f.eks. en kantine eller på en 

gang. Denne kan benyttes til madbestilling ved blot at køre en brik eller et chip kort forbi, 

nemt og enkelt. 

I systemet er der også mulighed for at opsætte facilitets bookning, som f.eks. gæsteværelser, 

motionsrum eller andre relevante faciliteter. 

Der er mulighed for at lave en aktivitetskalender, så brugerne løbende kan se og følge 

aktiviteter på stedet, ligesom en madplan også kan vises, hvis en sådan laves. 

Begge dele kan vises på en storskærm*, hvor bookning med brik også vil være muligt, så der 

er enkelt og nemt at booke sig på både aktiviteter og mad. 

*(Storskærm er en tilkøbsmulighed, se produkt katalog for chip enheder) 
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MASKINERNE (OPTION) 
 

Briklæserne til systemet er små bokse som kan væg monteres med en skærm og en briklæser 

tilsluttet. 

 

Disse kan benyttes til bestilling af mad til både brugere og gæster og kan udvides eller afvises 

via touchskærmen, som er indbygget. 

 

Disse læsere giver både en visuel besked om bookinger lykkedes og en oplæsning af teksten 

på skærmen, så både svagt seende og hørehæmmede også kan benytte systemet. 

 

Brik læseren kan også monteres i køkkenet og bruges til godkendelse af madbestillinger og 

udleveringer, samt tilkøb at andre produkter. 

 

Se produkt katalog for chip enheder. 

 

 

 

 

PRISER 
 

Systemet kører på abonnements basis, for at sikre løbende vedligehold og service. 

 

Prisen afregnes pr. kvartal og beregnes efter antallet af brugere oprettet i systemet. 

 

Priser er pr. 100 brugere. 

 

Har du 54 brugere, så er det en licens til 100 brugere som benyttes. 

Har du 174 brugere, så er det licens til 200 brugere som benyttes. 

 

 

TILLÆGS MULIGHEDER 
 

SMS system, med mulighed for at systemet f.eks. kan sende menuen automatisk pr. SMS til 

brugerne, før middag. 

SMS kan også afsendes til brugere med beskeder fra administration eller pedel, om f.eks. 

kommende besøg eller begivenheder. 

 

Pris afregnes pr. 100 brugere 

 

 

 

Kontakt os for priser på info@fbs.dk eller tlf. 70 23 32 10. 
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