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Opret dig som bruger
Log ind og opret dine børn samt evt. dig selv som modtager af maden
Bestil til dine børn og dig selv på enkelte dage eller abonnement
Se indkøbskurven og betal maden. Mail på det bestilte sendes til dig J

1. Du skal oprettes som bruger på hjemmesiden www.roansmad.dk for at bestille online.
1. Vælg: Opret ny bruger(forældre)
2. Udfyld felterne og vær især sikker på at email-adressen er korrekt, da den
anvendes til ordrebekræftelse
Det er ikke nødvendigt at oplyse mobil-nr, men øvrige oplysninger skal udfyldes.

3. klik på Opret
Det er muligt at ændre oplysningerne efterfølgende, når du er logget ind.
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2.Log ind ved at klikke på Logind og udfylde mailadresse samt adgangskode.

Nu kan du oprette de børn du vil bestille mad til i skolekantinen samt dig selv, hvis du vil bestille
mad til afhentning i kantinen til frokost eller afhente dagens varme ret til at tage med hjem.
1. Indtast navn (barnets navn eller dit eget navn)
2. Vælg Institution (Søndervangsskolen / Frijsendal Friskole / Mad ud af huset)
3. Vælg klasse (Vælg hhv. den klasse barnet går i eller Ansatte / Mad ud af huset)
4. Klik på Opret for at godkende indtastningerne

Det er muligt at ændre oplysningerne efterfølgende via Mine Børn. Her ses og rettes også
oplysninger om dig selv, uanset om du er voksen eller barn J
3.Vælg den du vil bestille mad til:

Der kan bestilles både via Madbestilling og via Abonnement.
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Klik på Madbestilling, for at vælge imellem de enkelte retter dag for dag.:

Her ses menuen for den kommende periode.
Menuen vil være grå, hvis du har bestilt eller hvis der ikke længere kan bestilles til den viste dag.
Klik på de tomme firkanter ud for det du bestiller til denne person og klik derefter på: Læg i kurven.

Når der klikkes på ’Læg i kurven’ er det muligt at få udskrevet det bestilte. Vælg liggende format for
at få hele menuen udskrevet.
Hvis du vil bestille til flere vælger du en ny person.
og klikker igen på de tomme firkanter ud for det der ønskes bestilt.
Klik på Abonnementer, for at vælge imellem de abonnementer der er tilgængelige.
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For at bestille et abonnement, klikkes der først på ’Vis’.
Her ses detaljerne samt seneste bestillingsdato:

Klik på ’Bestil nu’ for at tilføje abonnementet til indkøbskurven.
4.Når du har bestilt til alle, vælges Indkøbskurven, hvor det bestilte kan ses:

Indkøbskurven viser hvad der er valgt og hvor meget der skal betales.
I Indkøbskurven er det muligt at fortryde sine valg ved at klikke på det røde ’ x ’ der ses længst til
højre ud for hver enkelt linje.
Hele indkøbskurven kan også tømmes ved at klikke på: Tøm indkøbskurven
Fra indkøbskurven klikkes der videre til betaling.
Der kan betales med Dankort og Visa dankort.
Se et eksempel på Indkøbskurven herunder:
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For at gennemføre din bestilling klikkes der på: Til betaling
Et nyt vindue åbner og her vælges der betaling med Dankort / Visa dankort.

Indtast kortnummer, udløbsdato samt kontrolcifre fra dankortet.
Klik på: Godkend betaling for at gennemføre betalingen.
Betalingen kan afbrydes ved klik på ’Afbryd betaling’.
Når betalingen er gennemført modtager du en mail med det bestilte.

Hvis der er problemer med hjemmesiden, eller du har brug for hjælp til at blive oprettet så kontakt:
Roans Mad
Søndervangsskolen
Søndervangsvej 3
8450 Hammel
Mobil: 2256 8414
Mail: roansmad@gmail.com
Opr
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