
 

  

 

Det Digitala Köket 

 
 Beställningar direkt till kök & bar 

 Följ status på beställningar 

 Serveringsinformation 

 Statistik på beställningar 

 Kökets belastning 

 Kontroll på väntetider 

 Online Bordsbeställningar 

 Online Chat med kunder 

 Online orderstatus för kund 

 Reklam till kunder 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med OrderExtender följer du digitalt en beställning 

direkt den registreras av ditt kassasystem tills den är 

klar. Beställningen visas i olika vyer på obegränsat 

antal enheter (Ipad, mobil, Dator, TV) i din restaurang 

eller där du vill att informationen skall visas. 

Beställningen kan grupperas så caféet, baren, köket 

etc. får sina beställningar på deras enheter. Din kund 

kan följa status för beställningen via sin mobil eller på 

skärmar i din restaurang.  

Du väljer vilken information som visas var, vem som 

skall se den och vem som skall ta ”action” på den. Om 

behovet finns kan du fördela ansvaret för en 

beställning eller delar av en beställning till en person 

eller grupp.  Du kan själv lägga in obegränsat antal 

användare till ditt företag som kan använda 

OrderExtender.  

Köket, baren har full kontroll på hur lång tid en 

beställning fått vänta och har möjlighet att tillaga 

beställningen i sekvens utifrån dricka, förrätt, 

varmrätt och efterrätt. Med OrderExtender kan du 

pausa delar av beställningen i väntan på att den skall 

serveras i rätt sekvens. 

OrderExtender visar serveringsinformation för varje 

produkt för personalen. 

Beställningar 

Statistik 
Med OrderExtender följer du ”live” caféets, barens, 

kökets etc. belastning. Du följer hur lång tid en 

beställning eller grupper ur en beställning tar att 

serveras och passera de olika status som en 

beställning har. Du följer alla beställningar som 

hanteras i ditt företag. Alla information sparas så du 

kan följa upp det historiskt.  

Om behovet finns så räknar även OrderExtender ut en 

ca tid för hur lång tid nästa beställning tar och kan visa 

det för din kund.  

 

Kunder Med OrderExtender följer kunden sin beställning på 

mobilen eller av företaget utsatta enheter i 

restaurangen. Kunden kan ”scanna” in en QR-kod och 

följa sin beställning i mobilen. Om kunden väljer att 

göra detta finns även möjlighet till att skicka 

meddelanden mellan kunden och företaget. Företaget 

har möjlighet att visa reklamsekvenser på skärmar i 

restaurangen eller direkt till kundens mobiltelefon. 

Direkt riktad reklam. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online  
Med OrderExtender kan dina kunder göra 

beställningar direkt från bordet eller via din hemsida. 

OrderExtender hjälper dig att generera ett antal QR- 

koder som du kan sätta på borden som sedan 

kunderna kan scanna in och göra beställningar från 

bordet. 

Du bygger dina online menyer i ditt kassasystem. I 

OrderExtender kan du sen välja vilka menyer du vill 

att kunden skall kunna beställa ifrån. Du kan även 

bestämma vilka tider som det skall gå att beställa från 

menyerna tex. Om du har en lunch meny och en kvälls 

meny. 

Du kan använda samma meny på din egen hemsida.  

Registerara dig på https://www.orderextender.com 

och testa.  

  

”Vi på Gotlandsvåfflan hade möjligheten att få prova 

OrderExtender under sommaren 2020. Vi var i behov 

av ett digitalt orderhanteringssystem. Det blev för 

krångligt med ett bongsystem innehållande 

pappersbongar som kom bort samt att det blev 

förvirring mellan personalen om vem som gjort vad 

och om något på bongen skulle vänta till efter 

huvudrätten. 

Vi hanterade över 450 beställningar om dagen. Detta 

hade inte varit möjligt utan den digitala lösningen. 

Vi följde också kökets belastning hemifrån och kunde 

därefter stärka upp köket med personal vid behov. 

Dessutom kunde kunderna följa sin beställning på 

skärmar i restaurangen vilket var väldigt uppskattat.” 

Magnus Friberg, Gotlandsvåfflan AB 

 

Recension 

 

OrderExtender OrderExtender, 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 

 

https://www.orderextender.com 
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