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Logga in i Matilda webhandel
1. Gå till Matilda webhandel
2. Skriv in användarnamn och lösenord.
3. Beställningar och ändringar i en beställning kan göras fram till att stopptiden
börjar.
En beställning kan ha olika status.
Planering – beställningen är inte iväg skickad.
Beställd – beställning är iväg skickad.
Levererad – beställningen är levererad till er.
Mottagning – köket har gjort en beställning till er, alternativ de har gjort en förändring
i beställningen.

Beställ livsmedel
1. Tryck på Ny order.
2. Tryck på fortsätt, om ni ska beställa till någon annat datum ändra datum innan
ny trycker på fortsätt. Datumet ändras genom att trycka på kalendern eller på
pilarna uppåt/nedåt.

3. Ni som beställer både patientmat och livsmedel välj vilken leverantör ni ska
beställa ifrån.
4. Alla artiklar som går att beställa kommer upp i en lång rad.
5. Fyll i antal av de artiklar som ni vill beställa i mängdkolumnen.

6. För att söka efter ett speciellt livsmedel skriv in vad som söks i rutan bredvid
Sökknappen och tryck sen på Sök.
7. Information om stopptiden för beställningarna står i ruta till höger om
leveransdatumet.
8. I meddelande kan packningen skriva information till beställarna.

9. När beställningen är klar tryck på Beställ. Beställknappen finns nere i högra
hörnet.

10. När beställningen är gjord kommer ett kvitto på beställningen fram som ni kan
skriva ut. Där det står status kan ni se om beställningen är Beställd eller om
den ligger i Planering. Planering betyder att beställningen inte är skickad till
oss.

11. För att skriva ut sidan för ni pilen upp på sidan och då tänds en ruta med olika
funktioner. Ni kan spara, skriva ut samt zooma.

Skapa en favoritlista (Nyhet)
1. När ni är inne i orderbilden kan ni skapa en favoritlista.

2. Markera raden med den artikeln ni vill lägga till i favoritlistan och tryck på
knappen Favoritlista.
3. Tryck på Lägg till artikel i favoritlista i rutan som kommer fram.

4. För att se vad ni har i favoritlistan tryck Visa favoritlista.
5. För att ta bort artiklar från favoritlistan, markera artikeln och tryck på knappen
Favoritlista och tryck sen på Ta bort ifrån favoritlista.

Skriv ut favoritlista (Nyhet)
1. Tryck på Favoritlista och sen Administrera favoritartiklar.

2. Tryck på Utskrift.

Ändra i en lagd beställning
1. För att ändra i en order tryck på Orderlistan som finns på startsidan.
2. Markera den order som ska ändras och tryck på Titta/Ändra. Ordern går att ändra
fram till att stopptiden har slagit till. Information om stopptider finns på
www.kostsamverkan.se under fliken Livsmedel.
3. Gör ändringarna och tryck på Beställ knappen för att skicka iväg ändringarna.
4. Ett nytt kvitto på beställningen kommer fram.

