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FacilityNet Mødeforplejning 
 

Features 

 

 Normal Udvidet 

Deadlinestyring 

Kantinen kan angive at ordrer f.eks. skal foretages 

dagen før kl. 12.00 for at den automatisk godkendes 

  

Begrænset leveringstider 

Kantinen kan angive at der ikke kan bestilles på 

bestemte dage eller uden for kantinens åbningstid, 

f.eks. efter kl. 17.00. 

  

Lås ordre 

Kantinen kan låse en ordre, så bestiller ikke kan 

opdatere eller annullere den. 

  

Bogfør ordre 

Kantinen kan med ét klik bogføre ordrer, så de 

automatisk sendes til afregning. 

  

Hent salg online (eksporter til Excel) 

Kantinen kan se salgstal for en given perioden. Der kan 

yderligere søges, f.eks. salget på en bestemt bestiller, 

kundegruppe eller satellitkantine. 

  

Leverings- og produktionsrapport 

Kantinen kan med ét klik printe leverings- og 

produktionsrapporter. 

  

Prisregulering på varer og afventede ordrer 

Kantinen kan foretage en prisregulering på alle varer og 

ikke afsendte ordrer. 

  

Ekstra services 
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Kantinen kan oprette ekstra services, f.eks. levering, 

opdækning, afrydning. Der kan være en min. pris, maks. 

pris og en pris pr. kuvert. 

Administrer varesortiment 

Kantinen kan selv administrerer varer og varegrupper. 
  

Krediter ordrer 

Kantinen kan med få klik kreditere en ordre, f.eks. hvis 

der leveres sodavand tilbage far et møde. 

  

Selvbetjent brugeroprettelse 

Nye brugere kan selv oprette sig. Der kan aktiveres 

godkendelseskontrol via domain eller notifikation til 

administrator. 

  

Administrationsmodul for kantineforpagter og 

virksomhedens bogholdere 

Kantinen kan med få klik kreditere en ordre, f.eks. hvis 

der leveres sodavand tilbage far et møde. 

  

Bestiller: 

Tilføj mødedeltagere 

Bestiller kan let angive interne og eksterne 

mødedeltagere, som kommer med på fakturaen. Dels 

skal kantinen kunne se antallet af deltagere, dels skal 

virksomheden kunne dokumentere navn og firma på 

eksterne deltagere i forbindelse med 

fradragsdokumentation.  

  

Bestiller: 

Gentag bestillinger 

Bestiller kan let gentag ordrer, f.eks. hvis der holdes 

morgenmøder eller kurser over en lang periode. 

  

Bestiller: 

Arkiv med nye og bogførte bestillinger 
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Bestiller kan se og søge i sine egne nye og bogførte 

ordrer og let kopiere en tidligere ordre. 

Bestiller: 

Tildel rettigheder til kollegaer 

Bestiller kan tildele rettigheder, så kollegaer kan se og 

opdatere sine ordrer. 

  

Kantineforpagter: 

Dash board til kantineforpagter 

Dash board til at administrere regningsmodtagere / 

debitornumre, se salg pr. kantine / virksomhed og få 

adgang til at administrere alle kantiner. 

  

Virksomheden: 

Dash board til virksomheden 

Dash board til at administrere brugere, kontonumre, 

regningsmodtagere, hente købs rapporter m.m. 

  

Servicecenter: 

Dash board til servicecenter / reception 

Dash board til at se oversigt over alle 

mødeforplejningsordrer / møder samt modtage 

notifikationer. 

  

Virksomheden: 

Fleksibel formularopsætning 

FacilityNets formularopsætning kan tilpasses individuelt 

til hver virksomhed / kunde. 

  

Satellitkantiner 

Bestillinger kan foretages i satellitkantiner, som kan 

printe leveringslister. 

 
 

Flere prislister  
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Kantinen kan oprette differentierede prislister til 

forskellige kundegrupper. 

Automatiske email salgs- og status rapport 

Kantinen kan oprette differentierede prislister til 

forskellige kundegrupper. 

 
 

Virksomheden: 

Brugerstyret læserettigheder til køb på 

regningsmodtagere / cost centre 

Udvalgte brugere kan tildeles rettigheder til at måtte se 

alt køb på bestemte regningsmodtagere / cost centre 

 
 

Developer REST API 

Hent salgstal op opdater data via FacilityNet REST API. 

 
 

Tilkøb: 

Automatisk fakturering 

FacilityNet kan automatisk sende fakturaer til kunderne. 

Til private firmaer sendes en PDF-faktura og til 

offentlige myndigheder sendes en elektronisk faktura 

(OIOUBL). 

  

Automatisk faktura API integration 

Direkte API integration til en række økonomisystemer, 

bl.a. E-conomic og Navision (snart understøttes Navision 

STAT 9 og Dynamics 365 FFO). 

 

FacilityNet kan automatisk oprette én-til-én eller 

samlefakturaer i kundens økonomisystem, som 

indeholder alle informationer, f.eks. 

mødeinformationer, varelinjer, kontostreng, 

mødedeltagere m.m. 

  

Tilpasset CSV konteringsfil 

Der kan oprettes specielt tilpassede CSV-konteringsfiler, 

som kantineforpagter eller virksomheden kan importere 

  



   

V. 1.1  

 
FacilityNet ApS       Sluseholmen 8A, st.       DK-2450 København SV       CVR: 32944469       www.cateringportal.dk 

i økonomisystem. Rapporter opsættes af FacilityNet 

support. 

Flere kantiner - bestil på tværs af lokationer 

Der kan oprettes flere kantiner i FacilityNet og tildeles 

rettigheder, så bestemte virksomheder kun har adgang 

til bestemte kantiner. 

  

Eksterne firmaer 

Eksterne firmaer / lejere kan oprette sig selv og deres 

egne regningsmodtagere, hvorefter FacilityNet 

automatisk sender en faktura til dem. 

 
 

Flere kantineforpagtere 

I virksomheder / institutioner med flere kantiner kan der 

tilkobles forskellige kantineforpagtere på hver kantine.  

 
 

Virksomheden: 

Azure AD integration 

Virksomheden kan aktivere Azure AD integration så 

brugere automatisk oprettes og vedligeholdes i 

FacilityNet. 

  

Virksomheden: 

Outlook add-in 

Virksomheden kan installere FacilityNet Outlook add-in, 

så mødeforplejning kan bestilles direkte i Outlook. 

Opdateres et mødet i Outlook så opdateres bestilling af 

mødeforplejning automatisk. 

  

Virksomheden: 

Forhåndsgodkendelse 

Forhåndsgodkendelsesmodulet sikrer, at ordrer kun kan 

gennemføres når de er godkendt af bestemte personer. 

Personer kan sættes op til at godkende ordrer på 

bestemte cost centre eller hvis ordren overstiger en 

beløb. 

 
 

Virksomheden:  
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Fakturagodkendelse 

Fakturagodkendelsesmodulet sikrer, at ordrer kun 

sendes til fakturering når de er godkendt af bestemte 

personer. Personer kan sættes op til at godkende ordrer 

på bestemte cost centre eller hvis ordren overstiger en 

beløb. 

 


