Manual för måltidsbeställningar
till Jägarköket via

2016-11-09

Logga in på Mashie




Gå in på www.mashie.se
Klicka på ”Logga in”



Skriv in:
1. Organisation (Kiruna kommun)
2. Användarnamn
3. Lösenord

Beställa måltider

1. Klicka på ”Beställningar”
2. Klicka på den dag i kalendern som du vill göra måltidsbeställning på (När
du klickar på en dag blåmarkeras den)
3. Klicka på ”Måltidsbeställning”

4. Klicka på ”Hämta från register” - de koster som är registrerade i registret
hämtas automatiskt
5. Klicka på ”Beställ”
6. Klart! Måltidsbeställningen har skickats iväg till Jägarköket!


Notera att det datum/klockslag som systemet visar i måltidsbeställning ”Beställes senast” inte alltid stämmer överens med det faktiska datum då
beställning senast ska vara gjord. Ignorera det datum som visas och följ
Jägarkökets instruktioner angående sista beställningsdag.

Ändra/ta bort måltidsbeställningar


Det finns möjlighet att ändra eller ta bort måltidsbeställningar som har
skickats iväg. Om ändring görs senare än måndag kl.24.00 veckan
innan serveringsvecka meddelar ni Jägarköket om detta.

4. Klicka på ”Ändra” för att ändra antal portioner
5. Skriv in det nya antalet portioner på raden ”Antal”
6. Klicka på ”Välj”

1. Bocka för rutan på den måltidsrad som du vill ta bort/göra ändringar
2. Klicka på ”Ta bort” för att ta bort den specifika raden
3. Klicka på ”Ta bort alla” för att ta bort hela dagens måltidsbeställning

Registrering av normalkoster

4. Klicka på Spara

och gå vidare till fliken ”Specifikation”.

Specifikation

1. Klicka på ”Administration” och ”Beställningsregister”
Information

5. Skriv in antal normalkoster på raden ”Antal”
6. ”Högtidsdagar” – klicka i: ”Som vanlig vardag enligt veckoschemat”
7. Klicka på 
intill ”Konfiguration för måltid” för att få fram en
lista på olika koster
8. Klicka på ”Lunch, Lunch” i listan och bocka sedan för rutan nedanför
”Måltid utan kostalternativ” så att kostvalet registreras
9. Gör samma procedur även för ”Dessert Dessert” och ”Middag
Middag”
10. Klicka på ”Spara och lås”
2. Klicka på Ny
3. Skriv in ”Normalkost” på raden ”Namn”

Registrering av konsistens-/specialkoster

Specifikation

1. Klicka på ”Administration” och ”Beställningsregister”
Information

5. Skriv in personens för- och efternamn på raden ”Märkning”
6. ”Högtidsdagar” - klicka i: ”Som vanlig vardag enligt veckoschemat”

2. Klicka på Ny
3. Skriv in personens för- och efternamn på raden ”Namn”
4.

Klicka på Spara

och gå vidare till fliken ”Specifikation”

7. Klicka på knappen 
intill ”Konfiguration för måltid” för att få
fram en lista på olika koster
8. Klicka på önskad kost och bocka sedan för rutan under ”Måltid utan
kostalternativ” så att kostvalet registreras
9. Upprepa proceduren för både lunch, dessert och middag

Att tänka på vid registreringar:

Vid registrering på
detta sätt ska denna
ruta inte bockas

10. Om personen har ytterligare allergier/avvikelser väljer du först kost
från listan intill ”Konfiguration för måltid” samt bockar för de
allergier/avvikelser som personen har (se ”Måltid med
kostalternativ”)
11. Upprepa proceduren för både lunch, dessert och middag.
12. Klicka på ”Spara och lås”
(Se exempel på registreringar längst bak i manualen)



Alla personer som inte äter normalkost registreras
med för- och efternamn i beställningsregistret.



Om ändringar görs i beställningsregistret (hos
personer eller i normalkosten) måste alltid framtida
måltidsbeställningar som hämtats tas bort och
beställas på nytt fr.o.m. det datum ändring görs,
detta för att den nya registreringen ska börja gälla
direkt.



I grov paté-kost ingår dessert från normalkosten till
lunch. Vid registrering av denna kost ska därför
desserten registreras som normal (förutsatt att inga
andra avvikelser finns).



Om en person exempelvis inte tål fisk bockas -fisk
(”minus fisk”) vid registrering av lunch och middag,
desserten å andra sidan registreras som
normalkost-dessert (förutsatt att inga andra
avvikelser utöver fisk finns). Detsamma gäller även
för till exempel bönor, lök, kål och liknande
livsmedel som normalt sett inte förekommer i
desserter.

Radera/lägga till måltidsbeställningar via
beställningsregistret

1. Klicka på ”Sök” i beställningsregistret för att få fram en lista på alla
registrerade personer med konsistens-/specialkost
2. Klicka på det namn där du vill göra ändringar

3. Klicka på fliken ”Beställningar” – här ser du framtida måltidsbeställningar
som ligger inne hos personen
4. Klicka på ”Radera beställningar” eller ”Lägg till beställningar” (beroende
på vad du vill göra)
5. Klicka på:
(Startdatum) - ange fr.o.m. vilket datum beställningar ska läggas
till/raderas
(Slutdatum) - ange t.o.m. vilket datum beställningar ska läggas
till/raderas
6. Klicka på ”Välj”
7. Klicka på ”Spara och lås”

Inaktivera person i beställningsregistret



Om en person som är registrerad som konsistens-/specialkost inte ska
ha mat under en tid kan man inaktivera personen från systemet,
personen blir då ”vilande” i systemet.

1. Klicka på ”Sök” i beställningsregistret för att få fram en lista på alla
registrerade personer med konsistens-/specialkost
2. Klicka på det namn där du vill göra ändringar

3. Klicka på ”Lås upp”
4. Klicka på ”Kalender”
och välj datum då inaktivitet startar (Inaktiv
fr.o.m.)
5. Om slutdatum för inaktivitet finns klickar du in även det (Inaktiv t.o.m.).
Finns inte något slutdatum lämnas rutan tom och systemet registrerar
automatiskt personen som ”Inaktiv tills vidare”
6. När du är klar klickar du på ”Spara och lås”



En person som inaktiveras blir rödmarkerad i beställningsregistret



Framtida beställningar som hämtats tas automatiskt bort fr.o.m. det
datum då inaktivitet startar



För att aktivera en person igen suddar du bort datumet som står på
”Inaktiv fr.o.m.” och eventuellt ”Inaktiv t.o.m.” och sparar

Radera person från beställningsregistret


Innan du raderar en person från systemet måste du radera alla
framtida måltidsbeställningar som ligger inne hos personen, dessa
beställningar fastnar annars i systemet.

1. Klicka på ”Sök” i beställningsregistret för att få fram en lista på alla
registrerade personer med konsistens-/specialkost
2. Klicka på det namn som du vill radera från systemet

3. Klicka på fliken ”Beställningar” – här ser du gjorda beställningar
(framtida) som ligger inne hos personen
4. Klicka på ”Radera beställningar”
och klicka på:
(Startdatum) - Ange från vilket datum beställningar ska
raderas (se högst upp i ”datumlistan”)
(Slutdatum) – Ange t.o.m. vilket datum beställningar ska
raderas (se längst ner i ”datumlistan”)
5. Klicka på ”Välj”
6. Klicka på ”Ta bort”
7. Klart! Personen och dess måltidsbeställningar är nu borttagna från
systemet!

Andra funktioner

Utskriftsunderlag
1. Klicka på ”Beställningar”
2. Klicka på ”Skriv ut”
3. Välj rapport att skriva ut
Exempel på några rapporter:
o

”Beställare måltidsbeställningar”
Sammanställning på en/flera dagars beställning per avdelning

o

”Beställningsregister enkel”
Register på antal normalkoster samt konsistens- och
specialkoster som finns registrerat på avdelningen

-

-

Innehållsförteckningar

1. Gå in på ”Beställningar”, markera en dag i kalendern och klicka på
”Måltidsbeställningar”
2. Klicka på
för att få fram innehållsförteckningar på dagens
måltidskomponenter (normal-, special- och konsistenskost)

Skicka meddelande till Jägarköket via Mashie

1. Börja på startsidan
2. Klicka på knappen 

3. Skriv en rubrik på meddelandet
4. Välj organisation: Kiruna kommun
och bocka för
mottagare: Jägarköket Inköp (Jägarköket)
5. Skriv ditt meddelande
6. Klicka på ”Skicka”

Några exempel på konsistens- och specialkostregistreringar

Registrera person med TIMBALKOST

Registrera person med TIMBALKOST, -CURRY

1. Klicka på ”Lunch Lunch Timbal”.
2. Bocka för rutan nedanför ”Måltid utan kostalternativ”
3. Upprepa för ”Dessert Dessert Timbal” och ”Middag Middag Timbal”
4. Klicka på ”Spara och lås”

1. Klicka på ”Lunch Lunch Timbal”
2. Använd listan (måltid med kostalternativ) för att bocka för den/de
avvikelser personen har i sin kost
3. Upprepa för ”Middag Middag Timbal”

Registrera person med LAKTOS- och GLUTENFRI KOST, -CITRUS

4.

I detta fall behöver -Curry inte registreras till ”Dessert Dessert Timbal”
utan timbalkostdesserten kan registreras som ”Måltid utan
kostalternativ”, således timbaldessert utan avvikelser.

5. Klicka på ”Spara och lås”

1. Klicka på ”Lunch Lunch Laktosfri” i listan. Eftersom att kombinationen
”Laktos- och glutenfri kost” inte finns i listan bockas *Glutenfri samt
andra avvikelser i listan nedan.
2. Upprepa för ”Dessert Dessert Laktosfri” och ”Middag Middag
Laktosfri”
3. Klicka på ”Spara och lås”

Registrera person som -BLODMAT

1. Klicka på ”Lunch Lunch” och använd listan med livsmedel för att
bocka för den/de avvikelser personen har i sin kost
2. Upprepa för ”Middag Middag”. I detta fall behöver -blodmat inte
registreras i ”Dessert Dessert” utan desserten kan registreras som
”Måltid utan kostalternativ”.
3. Klicka på ”Spara och lås”

