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Börja med OrderExtender 
Kom igång snabbt med OrderExtender, det digitala köket.  

Skapa ett konto 
Navigera till OrderExtender och skapa ett konto https://www.orderextender.com 

 

 
Bild 1 Registrera ett konto på OrderExtender och logga in. 

1. Skapa ett konto till OrderExtender. 

Välja Logga in i menyn i vänstra 

hörnet . Fyll i E-post, Företags-

namn, Kontaktperson och 

Telefonnummer. 

2. Klicka på registrera. Ett aktiverings 

mail skickas till din e-post. 

3. Klicka på länken i e-post 

meddelandet och ange ett 

lösenord. Får du inget e-post 

meddelande kontrollera din 

skräppost. 

4. Logga sedan in genom att fylla i 

din E-post och Lösenord och tryck 

på Logga in. 

 

Generera dina första beställningar 
För demonstration, test eller träning kan du låta OrderExtender generera ett antal 

beställningar. Du behöver inte ha någon koppling till något kassasystem för att göra detta. 

 

 
Bild 2 Generera beställningar 

1. Se till att du är inloggad (annars 

läs skapa ett konto) 

2. Välj Inställningar i menyn i 

vänstra hörnet . 

3. Skriv in hur många beställningar 

du vill generera i Antal 

beställningar. Klicka därefter på 

Generera Beställningar.  

 

Vy för beställningar 
Vy beställning är en av kökets vyer över beställningar. Det är den enklaste vyn. Du kan läsa 

mer om Vy beställning eller Vy beställning grupp i användare guiden. 

https://www.orderextender.com/
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Bild 3 Vy Beställningar, Kökets vy över beställningar 

 

1. Se till att du är inloggad 

(annars läs skapa ett konto) 

och att du har genererat ett 

antal beställningar (annars läs 

generera beställningar) 

2. Välj Vy Beställning i menyn i 

vänstra hörnet . 

3. I vyn finns de beställningar 

som är genererade. 

Beställningen får direkt 

statusen ”köad”. Kökets eller 

barens personal ändrar sedan 

statusen på beställningen. När 

man börjar bereda 

beställningen så ändrar man 

status till Lagas och när den är 

klar till serveras väljer man Klar. 

Statusen ändras på alla 

skärmar som visar beställnings 

vyn eller Fullskärms vy. 

 

Vy i restaurangen/lokalen 
Vy Full Skärm är den vy som du kan visa i restaurangen/lokalen. Denna vy visar status för 

respektive beställning samt innehållet i beställningen. I denna vy kan man även: 

 visa reklamfilmer eller reklambilder i ett angivet tidsintervall 

 välja vilka produktgrupper som skall visas på respektive enhet tex dryck från baren, 

mat från köket 

Du kan läsa mer om denna vy i användare guiden. 

 

 
Bild 4 Vy Beställningar, Kökets vy över beställningar 

 

1. Se till att du är inloggad 

(annars läs skapa ett konto) 

och att du har genererat ett 

antal beställningar (annars läs 

generera beställningar) 

 

2. Välj Vy Full Skärm i menyn i 

vänstra hörnet . 

 

3. I vyn finns de beställningar 

som är genererade. 

Beställningen får direkt 

statusen ”köad”. Kökets eller 

barens personal ändrar 

statusen på beställningen i 

Vyn för beställningar. Statusen 

ändras på alla skärmar som 

visar Fullskärms vyn. 
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Anslut till Onslip Kassasystem 
OrderExtender kan enkelt integreras mot Onslip kassasystem. För att göra det behöver 

OrderExtender ha tillgång till Onslip. För att få det behöver OrderExtender tre uppgifter från 

Onslip ditt företags alias, Hawk-id och Key Value. Information om hur du får dessa uppgifter 

får du nedan. Följ alla steg från 1 till 4. 

 

1. Onslip Företags Alias  
 

 
Bild 5 Onslip inloggning, Företags Alias  

 

1. Företagets Alias är det namn (röda 

inringade rutan i bilden) som du anger vid 

inloggningen till Onslip 

(https://www.onslip360.com/). 322940 är 

företags alias i detta fall. 

 

2. Onslip Hawk-id och Key Value 
 

 
Bild 6 Onslip API Nycklar 

 

1. Logga in på onslip360.com 

(https://www.onslip360.com/)med dina 

kontouppgifter 

2. Högst upp till höger på sidan hittar du ditt 

namn och eller ditt företag (enligt bilden) 

3. Klicka på namnet och välj sedan API 

nycklar. 

 
Bild 7 Onslip API Nycklar Namn 

 

4. Skriv in ett namn på API Nyckeln tex 

orderextender (enligt bilden). 

5. Skriv in ett alias på API Nyckeln tex 

aliasorderextender (kan vara samma som 

namnet). 

https://www.onslip360.com/
https://www.onslip360.com/
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Bild 8 Onslip behörigheter 

 
Bild 9 Onslip Skapa Nyckel 

6. Välj behörigheter. Klicka på välj alla. Då 

får OrderExtender tillgång till allt (enligt 

bild 8). 

7. Klicka sedan på Skapa nyckel, längst ner 

på sidan(enligt bild 9) 

 
Bild 10 Onslip Nycklar 

8. Viktigt: Kopiera HAWK ID värdet och 

Nyckelvärdet och spara det på en säker 

plats. 

OBS: Det är värdet efter Hawk-id och 

Nyckelvärde som skall kopieras och 

sparas. 

3. Ange Onslip uppgifter till OrderExtender 
Nu när du har dina uppgifter så skall dessa anges i OrderExtender.  

 

 
Bild 11 Onslip uppgifter till OrderExtender  

 

1. Logga in på OrderExtender om du inte 

redan är inloggad. 

2. Välj Inställningar i menyn i vänstra 

hörnet . 

3. Välj avancerade inställningar 

4. Skriv in/klistra in företags alias(realm) i 

fältet ”Företagsnamn {realm}” 

5. Skriv in/klistra in Nyckelvärde som du 

fått från Onslip (enligt ovan) i fältet Key  

6. Skriv in/klistra in Hawk-id som du fått 

från Onslip (enligt ovan) i fältet Key Id 

7. Klicka på ”Testa tillgång till 

kassasystem” 

8. Ser du en grön kvadrat och ditt 

företagsnamn så är du ansluten. 

9. Är du inte ansluten behöver du se över 

att du angett rätt värden i fälten. Det 

går även att kontakt OrderExtender 

support. 

10. Spara dina uppgifter genom att klicka 

på ”Spara Avancerade inställningar” 
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4. Välj produktgrupper i OrderExtender 
När du fått tillgång till Onslips kassasystem enligt punk 3 ovan måste du välja vilka 

produktgrupper som OrderExtender skall använda.  

 

 
Bild 11 Onslip uppgifter till OrderExtender  

 

1. Logga in på OrderExtender om du inte 

redan är inloggad. 

2. Välj Inställningar i menyn i vänstra 

hörnet . 

3. Välj avancerade inställningar 

4. Längst nere på sidan efter dina 

nycklar för integration med Onslip finns 

inställningar för dina produktgrupper. I 

listan väljer du vilka produktgrupper du 

vill använda tillsammans med 

OrderExtender. 

5. Spara dina uppgifter genom att klicka 

på ”Spara Avancerade inställningar” 

6. Välj Vy Beställningar i menyn i vänstra 

hörnet . 

7. Gör ett test beställning i din Onslip 

enhet (välj en produkt som ingår i 

någon av de produktgrupper du valt 

ovan). Beställningen skall nu visas i 

OrderExtenders vy över beställningar. 

Kontakt Information OrderExtender 
 

OrderExtender support går att nå vardagar 08.00 – 17.00. Våra kontaktuppgifter är följande. 

 

 GV Software 

Mastvägen 54 • 613 36 

Oxelösund, SWEDEN 

+ 46 8-122 04 802•support@orderextender.com 


