
5 fordele 
ved en digital 
kantine



Digitalisering i den moderne industri er gået hen og 

blevet et selvsagt “Must-have/Must-do”. Også i 

kantinebranchen er dette en stigende trend. Det 

skyldes især den tidsoptimering, det overblik og de 

kommercielle forudsætninger for produktionen, som 

digitaliseringen muliggør. Kantiner er for rigtig mange 

medarbejdere en central del af hverdagen, der tilbyder 

et nærende måltid mad og lægger grundlaget for en 

effektiv arbejdsdag, men det bliver fortsat sværere at 

drive en effektiv kantine. 

01

Disse 5 forslag er tanker til, 
hvordan din kantine kan 
drage nytte af digitalisering.



Fem fordele ved 
en digital kantine
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1.Spar penge og effektiviser 
arbejdsdagen

Kernen af en digital kantine er at samle driften i samme 
system således, at du får lettere ved at navigere i din 
kantine. 

I den traditionelle kantine har det i lang tid været normen 
at have separate systemer til alt fra udarbejdelse af 
menuplan til registrering i kantinen. At dele sin drift op i 
siloer er fortid. Led derimod efter en digital løsning, hvor 
du kan samle kantinens aktiviteter ét sted og gøre det 
lettere at arbejde som en samlet enhed. Desuden er der 
typisk penge at spare, hvis man vælger at samle driften i 
samme system.
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2. Styrk din relation til gæsten  
     gennem kommunikation

En af de største forudsætninger for glade gæster er den 
gode relation. Den fysiske relation er utrolig vigtig, og den 
kan og skal ikke erstattes! Dog bliver det hurtigt en meget 
uoverskuelig opgave, hvis man fysisk skal kommunikere 
information om alt fra lokale råvarer til hvor man henter 
bestikket henne. Især også de spontane beskeder og 
informationer kan være svære at kommunikere på 
traditionelt vis. Eksempelvis information om tilbud på 
overskudsmad i kantinen, temaer på menuen eller noget 
helt tredje.

Det er her, hvor et digitalt 
kommunikationsunivers virkelig kan brede 
dine muligheder for at tage vare på den 
gode dialog og sikre høj kundeengagement. 
Kommunikation skal være fleksibelt og 
mobilt, og det er lige præcis dét, som du 
med digitale talerør kan sikre i din kantine.
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3. Mersalg og medarbejdergoder 
     gennem digitale salgskanaler

Mersalg - hvem kan sige nej til det? Ved at implementere 
digitale løsninger vil man opleve i kantinerne, at det er 
nemmere at tilbyde medarbejdergoder og finjustere de 
salgskanaler, som er en succesfaktorer for yderligt 
mersalg. Det helt essentielle med mersalg er ikke blot, at 
det generer en ekstra omsætning. Det er faktisk den 
serviceminded værdi som det skaber for den travle 
medarbejder, at kunne sikre aftensmaden til familien eller 
fredagsnacks foran fjernsynet uden større besvær.

Try our new friday cake
Our talented chef Jacob has 
made a new chocolate cake       
- get 50% on your first order.
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4. Forstå din Kantine i tal

Når man implementerer et digitalt bindeled i form af en 
kantineplatform, så giver det nogle helt unikke indsigter 
og muligheder. For med digitaliseringen medfølger tal og 
data. Og det er netop denne data, som der skaber 
forudsætninger for optimering og forståelse af 
kantinedriften. Ved hjælp af struktureret brugerdata kan 
vi for eksempel blive klogere på, hvad gæsterne køber, 
hvornår på ugen og i hvilke tidsrum. Dette muliggør en 
proaktiv tilgang til produktionen, som vil resultere i mindre 
madspild.  

Dette er blot et eksempel på, hvordan vi via data og 
struktureret statistik kan tage kantinen til helt nye højde. 
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5. Gå digitalt i dag!

Så set fra oven, hvorfor skal du så digitalisere din kantine i 
dag?
Digitalisering er den rigtige vej at gå for alle kantiner med 
ambitioner om øget struktur og optimering af arbejdsgange. 
Derudover er det også den rigtige vej at gå set fra et 
kommercielt ståsted. Det breder nemlig dine muligheder for 
effektive salgskanaler, styrket kommunikationsveje til 
gæsten, nyttig tal og data, som kan gøre dig klogere på dit 
produkt til den spisende gæst og meget meget mere. 

Det er dog også vigtigt at nævne, at digitalisering er en 
process, som kræver fokus og tid. Det kræver den rette 
eksekvering og forståelse for, at det ikke ‘bare lige’ er noget 
du gør. Derfor er det vigtigt at du finder ud af, hvad dine 
startbehov for digitalisering er. Det indsnævrer også din 
søgning efter digitale værktøjer til at sværme sig rundt om 
mere relevante løsninger for dig og din kommende digitale 
kantine 

Data and 
graphs
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www.kanpla.dk


