
ONLINE 
SKOLEBOD

EN LØSNING TIL JER SOM ØNSKER EN
NEMMERE HVERDAG MED SKOLE

BODENHVEM ER VI?
En nordjysk virksomhed der har et 
ønske om, at ændre den nuværende 
ordre bestillingsmetode, og ersatte 
den med en nem, ny og digital 
metode, for at gøre hverdagen 
nemmere for elever, forældre og 
personale.

GØR 
HVERDAGEN 
NEMMERE FOR 
PERSONALE, 
ELEVER OG 
FORÆLDRE NÅR 
DE ØNSKER AT 
HANDLE I 
SKOLEBODEN

KONTAKT OS
Mjølnersvej 14, 9990 Skagen,  

Danmark 
 

+(45) 5126 1827 
info@onlineskolebod.dk 
www.onlineskolebod.dk



BESTIL I BODEN 
ONLINE - SLIP 
FOR KØEN
Vi har lavet en Online Skolebod's
løsning hvor jeres elever, forældre og
ansatte på skolen har mulighed for at
bestille varer i jeres skolebod online -
til afhentning i pauserne. 

Vi leverer 3 løsninger i én pakke: 
- en Web løsning (gå i boden fra en
computer)
- en iOS løsning (gå i boden fra en
iPhone telefon)
- en Android løsning (gå i boden fra
en Samsung, HTC telefon, osv.) 

MINDRE 
MANUELT 
ARBEJDE MED AT 
PASSE BODEN
Nemmere regnskabsføring for boden 
– daglig og månedlige rapporter sikrer 
enkelhed = mindre administrativt 
arbejde

Vi stiller Online boden til 
rådighed for jer og I 

tilpasser selv indholdet af 
boden, dvs. menuer, varer 

og priser. 

I kommer igang for få 
omkostninger, og løsningen 
som vi leverer får jeres logo, 

farver osv. så det ligner 
jeres egen online skolebods 

løsning - og fra I bestiller 
løsningen til I har en online 
skolebod i luften går der 

max. 24 timer 

NEM HVERDAG
Med systemet bliver det holdt statistik 
over, hvor mange af de forskellige 
varer der er tilbage på lageret, som 
bliver fremvist af en ugentlig, daglig 
eller månedlig rapport.

GODT OVERBLIK
Et nemmere og enklere 
bestillingssystem – I slipper for de 
papirbaserede bestillingslister 
Alt er forudbestilt – det bliver meget 
nemmere at klargøre mad og snacks, 
og I skal bruge mindre arbejde med 
at passe boden 


