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Författare: Marika Agetoft

Användardokumentation – Tips och checklista vid
beställning av catering i Nacka Stadshus
Inledning
Denna användardokumentation även kallad ”lathund” används för att komma ihåg vissa
moment vid beställning av catering i Nacka stadshus
Målgruppen för denna lathund är du som ska lägga en beställning till Nacka spis, kvittera
din leverans för att sedan ordermatcha din orderfaktura.
Syftet med lathunden är att ge tips vid beställning av catering och en checklista.

1. Steg och Aktiviteter
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Skapa en beställning
Beställ enligt offert
Vilken tid och dag ska beställningen vara godkänd av din chef
Ange tid och plats för leverans samt skriv eventuella allergier
Vad gäller vid leveranskvittensen
Avboka din catering
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2. Beställning
Hur du skapar en beställning och varje steg kan du följa i lathunden beställ catering i Nacka
stadshus.
När du ska beställa från Nacka spis hittar du artiklarna i trädet i modulen inköp.
Här har vi delat upp kategorierna i frukost, lunch och fika för att du ska hitta enklare.

Viktigt att tänka på om du beställer lunch
Ska du beställa lunch i matsalen är det viktigt att du tar med dig en deltagarlista med ditt
ordernummer på NK+6 siffror. Det numret hittar du på din orderkopia. När dina gäster
sedan kommer prickas de av i kassan och behöver inte väga sin mat.
När du sedan ska kontera din beställning skriver du representation i konto och väljer om
det är intern eller extern representation. Är du osäker frågar du din ekonom.

SPECIALKOST – välj artikeln i underkategorin specialkost för att få rätt antal av t ex
smörgåsar sedan uppger du specialkosten i information till leverantör i sista steget innan du
skickar din beställning
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3. Beställ enligt offert
Om du har ett evenemang och fått en offert från Nacka spis kan du använda ett formulär
där du bifogar offerten i beställningen. Du hittar formuläret under snabbval.

Fyll sedan formuläret och bifoga offerten. För mer information hur du gör finns det i
lathunden.

4. När ska din beställning vara godkänd av din chef
När du väljer en artikel som avser Nacka spis kommer du få en påminnelse om att din
beställning måste vara godkänd kl 13 dagen innan din leverans.

Du kan bevaka din beställning under alla beställningar och ser när den är skicka till
leverantör under fliken historik. Är beställningen inte godkänd har den status avvaktar
godkännande. Då behöver du påminna din chef att godkänna i tid.
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5. Ange tid och plats för leverans samt skriv eventuella
allergier/specialkost
Efter konteringen i sista steget som heter slutför beställning så väljer du önskad leveransdag.
I information till leverantören skriver du vilken tid din beställning ska levereras t ex frukost
kl 9, lunch kl 12 i matsalen, fika kl 14 samt i vilket rum t ex Nackasalen. Här uppger du
också om det finns eventuella allergier och hur många som har en allergi samt specialkost.
Tips är att skriva dit om du behöver tallrikar, bestick och servetter då Servicecenter får
informationen.
Ska du ha t ex kaffe vid två tillfällen på dagen skriver du det här- Har du glömt något på din
beställning kan du lägga en till beställning för att komplettera.
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6. Viktigt att tänka på vid leveranskvittens – syfte, deltagare
och eventuell presentation
Det är viktigt att tänka på att uppge syfte med mötet och skriva in deltagare i
leveranskvittensen eller bifoga deltagarlista. Har du en presentation från ditt möte bifogar
du den i detta steg. Detta kan du även göra på fakturan om du skulle missa det här.

7. Avbokning av din catering
Om du behöver avboka din beställning så behöver du meddela både
Servicecenter och köket. Sedan avslutar du din order i systemet.

