
luistert, verbindt en inspireert...

F o o d F o c u s  O R D E R -  I T  b e s t e l b o r d
Nooit meer naast de jam, hagelslag of het wasmiddel pakken? Nooit meer een lege 

voorraadkast? Nooit meer vergeten een bestelling op tijd in te voeren? Dat kan nu want 

dit alles is verleden tijd als u gebruik gaat maken van het FoodFocus autobestelbord.

Het einde van de ‘vergeten’ bestelling
Kent u dat; een drukke dag in de woongroep, op 

de afdeling of in de keuken, het restaurant en 

thuisgekomen na uw werk ontdekt u dat u vergeten 

bent uw bestelling door te geven aan de leverancier. 

Laten we voor het gemak er vanuit gaan dat wij, 

FoodFocus, die leverancier zijn.

Daar hebben wij nu een oplossing voor gevonden. 

Met dit autobestelbord kan het niet meer fout gaan.

Uw magazijn, uw voorraadkast, uw kelder, uw koelkast 

of welke willekeurige plaats dan ook welke u gebruikt 

voor uw voorraadbeheer, kan uitgerust worden met 

het systeem voor dit automatische Order It bestelbord. 

Wanneer je het label 

ophangt, wordt direct 

of op gezette tijden de 

bestelling gedaan. 



luistert, verbindt en inspireert...

H O E  W E R K T  H E T ?

Dit ‘Order It’ bestelsysteem geeft naast bestel- en leverzekerheid, ook rust, gemak en 

kan u een hoop arbeidsuren besparen. Uren die u vast wel beter en prettiger kunt ge-

bruiken aan uw gasten, klanten, bewoners en of cliënten.

Nieuwsgierig geworden, meer weten, interesse?

Graag vertellen wij u er alles over.
U bent van harte welkom bij ons aan tafel en met veel plezier laten wij u zien hoe dit ingenieuze bestelsysteem werkt 

en uw vele uren werk uit handen neemt.

Graag tot ziens aan tafel bij FoodFocus

Bedankt voor uw bestelling!

Nooit meer orders ophalen en invoeren met het 

ORDER-IT VAN FOODFOCUS

W W W. F O O D F O C U S . N L

Haal het label van 
het bord en plaats 
het met de nieuwe 
voorraad terug in 
het juiste vakje

Nooit meer zonder de juiste 
artikelen en producten. 
Tussenvoorraden zijn overbodig. 
Order-it doet het werk.

Het auto-bestelbord 
stuurt de bestelling direct 
en automatisch door naar 
het bestelsysteem. 

Hang het label 
op op het 
auto-bestelbord

Minimum voorraad 
bereikt? Pak het 
label van het vakje

foodfocus.nl

Uw voorraad bestaat steeds uit 2 rijtjes met dezelfde 

artikelen. Als rijtje 1 leeg is van het betreffende artikel 

dan plaatst u het barcodeplaatje op het bestelbord en 

u gaat verder met het gebruik van de artikelen uit rijtje 

2. Het Order It bord ‘leest’ uw kaartje uit en geeft de 

opdracht aan ons door. Automatisch weten wij dat uw 

voorraad van rijtje 1 van een betreffende artikel op is 

en aangevuld dient te worden. Wij zetten de artikelen 

voor u klaar en nemen deze mee in uw eerstvolgende 

levering. Bij aflevering haalt u, of onze chauffeur, het 

kaartje van het bord en plaatst dit weer bij het rijtje 

wat aangevuld is in uw voorraadkast (of uw ijskast, 

kelder, magazijn etc). Uw voorraad is weer aangevuld 

en alles is compleet.


