
Ta kontroll över er matproduktion
med vårt moderna IT-system.

Foodservo är enkelt att använda,
har kraftfulla funktioner och fungerar

på alla sorts enheter.

Foodservo



Kunder &
Medarbetare

Era kunder och medarbetare
jobbar inom samma plattform

fast på olika sidor.

Kunder vistas i en dedikerad
kundmiljö där dom kan ändra

order, kolla menyer samt
handla varor.

Era medarbetare jobbar på
exakt samma hemsida men

har tillgång till den
administrativa delen av

systemet där dom bygger
recept, planerar produktioner

och mycket mer.

Genom att integrera hela er
arbetsprocess i en och

samma plattform får ni som
producent extremt effektiv

översikt och insikt i er
produktion.

Risken för fel minskar
markant då det inte finns

några långa epostkedjor med
order och inga separata
produktionsflöden att
administrera utanför

systemet.

En plattform

Foodservo har som mål att automatisera och simplifiera hela den svenska
matsektorn genom digitalisering av arbete. Allt från order hela vägen till

leverans av varor hanteras i Foodservo plattformen.

Introduktion.



Vi använder oss av ett unikt
flöde där all information som

alstras i systemet per
automatik genererar
rapporter, etiketter,

produktblad och all övrig
information som ni behöver

för både produktion och
kundkontakt.

Ett unikt flöde

Det betyder att systemet
sköter sig själv och går på

autopilot efter
inplaneringsfasen.

Ni och era medarbetare
behöver endast logga in i

systemet och hämta ut den
information och dom rapporter

ni behöver för den givna
produktionsdagen.

Autopilot

Ni minskar också behovet att
skicka ut och kontrollera att

information går ut till kund då
detta sker per automatik. 

Samt att ni avlastar interna
behov när det kommer till

planering då detta kan göras
en gång varje kvartal istället

för löpande.

Kontroll



Som abonnent till ett av Foodservo’s paket följer ni med oss på denna resa
och får allt eftersom dom nya uppdateringarna som tillhör just ert paket så att

er verksamhet kan fortsätta att effektiviseras i många år framåt i tiden.

Abonnent

Foodservo är ett ny utvecklat
IT-system byggt med modern

teknik som konstant
utvecklas för att tillföra mer

funktioner för er som
producent.

Vårt mål är inget mindre en
den totala automatisering av
den svenska matsektorn från
order till leverans av varor.

Modern teknik



Foodservo ändrar på detta då
hela arbetsflödet från order till

leverans sker i webbläsaren på en
och samma sida. En sida som är
optimerad för telefon, surfplatta,

laptop och stationär dator.

Oavsett var du är i världen kan
du administrera kunder, planera
produktion, hantera inköp och

mycket mer, allt du behöver är en
internetuppkoppling.

Webbaserat system

Framtiden är digital och mobil detta är något som blivit tydligare med åren.
Inom många sektorer reflekteras detta, behovet att vara på plats för att utföra

arbete har minskat och produktiviteten har ökat.

Men stora delar av matindustrin har halkat efter i digitaliseringen och i många
fall där digitalisering har genom förts har inte alla förmåner som mobilitet

blivit till verklighet.

Mobilitet



Systemet har därför byggts med den dagliga verkligheten inom matproduktion
som polstjärna. Med nära daglig feedback från kund har vi byggt ett system som

löser praktiska problem nu.

Ständig konsultering med våra kunder för att förstå just deras behov och hur vi
kan bygga lösningar för att lösa dom är där vi finner vår styrka.

En praktisk lösning

Foodservo har utvecklats i
samarbete med

Matproducenten i Sverige AB
som nu använder systemet i

deras dagliga verksamhet som
leverantör till skolor, förskolor

och äldrevården.

Systemet driver också idag 16
weeks of hells (Programmet
Den stora hälsoresan på TV)
försäljning och produktion av

matlådor inom sportkost
segmentet.

Strids testad



Därför vill vi erbjuda er ett beta-abonnemang, där ni får tillgång till hela
systemet och deltar som testkund medan vi utvecklar mjukvaran vidare. Vid

systemfel bidrar ni med feedback så att vi kan åtgärda problemet och på så sätt
skapa en bättre produkt.

Som tack för hjälpen erbjuder vi er en gratis månad vid signering av en 12
månaders bindningstid.

*Pris för detta paket är 2500kr exkl. moms/månad

Vårt erbjudande

Foodservo är i dagsläget i sin beta fas vilket betyder att alla grundläggande
funktioner för att använda mjukvaran som beskriven finns på plats. Men det är

mer som ska byggas ut, förfinas och automatiseras innan vi är helt redo att
lansera på bred front.

BETA


