Madplan - Bestil online

I opretter menuen på Madplan på partner.pay4it.dk.
Se bestillinger på produkterne eller print en udleveringsliste for hele dagen.

Forældrene lægger mad i
kurven og betaler med kreditkort/Skolepengekortet, når
de bestiller på Madplan på
skolepenge.dk.

Hvad er Madplan?
Madplan er en del af Skolepenge. Madplanen giver forældrene
mulighed for at købe mad online, så skolen ved hvad der skal udleveres til eleverne i de kommende uger.
I opretter menuen for de kommende uger i jeres Madplan på partnersiden. Forældrene kan
efterfølgende bestille mad for deres børn på
deres Skolepenge-konto.
Når forældrene har bestilt maden får I overblik
over den kommende uges bestillinger, så I kan
planlægge råvareindkøb og minimere madspild.
I kan bl.a. printe en komplet udleveringsliste,
så kantinen nemt og hurtigt kan pakke maden.

Fordelene ved Madplan
• Planlæg menuen for de kommende uger på
én gang via partnersiden
• Optimér jeres indkøb og minimér madsspild
• Print komplet bestillingsliste for hver dag
eller bestemte produkter (fordelt på klasse og
udleveringstidspunkt)
• Nem og hurtig bestilling af mad (forældrene
kan se hvad børnene får udleveret hver uge)
• Annuller bestillinger og refundér beløbet, hvis
eleven bliver syg

Webshop - Betal online

I opretter produkter til Webshop på partner.pay4it.dk.
Se betalinger og tilmeldinger
online, og refundér med fejlkøb og aflyste arrangementer
med ét enkelt klik.

Forældrene lægger produkterne i kurven og betaler med
kreditkort/Skolepengekortet,
når de bestiller på Webshop
på skolepenge.dk.

Hvad er Webshop?
Webshop er en del af Skolepenge. Webshoppen giver forældrene
mulighed for at købe billetter og skoleture online. I bestemmer
betalingsfristen og antallet af billetter osv. på partnersiden.
I opretter produkter til jeres webshop under
Produkter på partnersiden. Forældrene kan
købe jeres produkter indenfor den angivne
tidsfrist på deres Skolepenge-konto.
Forældrene vil bl.a. kunne skrive sig på venteliste, hvis et produkt allerede er udsolgt. Således vil de få mulighed for at købe produktet,
hvis der kommer ledige pladser.
I kan få en komplet betalingsliste for hvert produkt, så I kan afkrydse tilmeldte elever.

Fordelene ved Webshop
• Komplet overblik over betalinger
• Print betalingsliste for hvert produkt, der
viser elevens navn og antallet af bestilte produkter
• Annuller bestillinger og refundér beløbet, hvis
eleven bliver syg elller arrangementer bliver
aflyst
• Nem og hurtig bestilling af produkter (forældrene kan se hvad de har købt på Skolepen
ge.dk)

