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Hos BPA (Business Process Automation) 

Solutions er vi eksperter i automatisering af 

forretningsgange. 

 

Vi kobler høj faglighed, viden og mange års 

erfaring med de bedste tekniske løsninger. 

Vi gør standardløsninger unikke og det 

komplekse til at forstå.  

Yderligere information: 
 
Kim Rudbeck 
+45 4034 2363 
rudbeck@bpas.dk 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indsamling af menuvalg 

Mange borgere registrerer deres ønsker til madlevering på 
papirbaserede menu bestillinger. Borgernes valg skal 
efterfølgende registreres i Master Cater. 

En pålidelig registrering af borgernes valg danner basis for 
oprettelse af kvaliteten i leveringen og dermed borgerens 
tilfredshed. 

Avanceret scanning af menuvalg 

De udfyldte bestillingssedler scannes enten via en 
dedikeret scanner eller en kopimaskine med 
scanningsfunktion. 

Med en scanningsløsning fra ABBYY, der er verdens 
førende leverandør læses borgerens ønsker til menu 
automatisk med en løsning skræddersyet til Master Cater. 

Indbyggede kontroller 

Løsningen fra BPA Solutions indeholder avancerede 
kontroller af de læste valg inklusive kontrol af at alle 
bestillingslinjer er læst, markering, hvis borgeren har 
streget et valg ud etc. 

De indbyggede kontroller letter brugerens arbejde og 
sikrer dermed en hurtig og præcis registrering af 
borgerens bestillinger. 

 

 

 

 

Flerbruger løsning 

ABBYY er født som flerbruger løsning, hvilket betyder at 
opgaven med at scanne og opgaven med at kontrollere 
kan opdeles på forskellige brugere. 

Dette giver dels giver mulighed for at fordele opgaverne 
men kan også medvirke til at optimere arbejdsgangene. 

Integration til Master Cater 

Løsningen er udviklet med fuld integration til Master Cater, 
hvilket betyder, at der ikke skal ændres noget i Master 
Cater, for at tage løsningen i brug. 

Hurtig implementering 

Da løsningen baserer sig på en standard løsning fra 
ABBYY, som BPA Solutions har konfigureret specielt til 
Master Cater, kan den implementeres meget hurtigt 
inklusive oplæring af brugerne i den intuitive betjening. 

Supporteret løsning 

BPA Solutions har over 20 års erfaring med leverance og 
support af avancerede løsning til udlæsning af data fra 
dokumenter til virksomheder i alle brancher og størrelser. 

Reference 

Løsningen er installeret og i produktion hos 
Fælleskøkkenet I/S i Guldborgsund kommune. 

Vi optimerer jeres processer 

Menu-scanning til Master Cater 

 Avanceret scanning af borgernes menuvalg 

Moderne flerbruger løsning til scanning og automatisk aflæsning af 
borgernes madbestilling fuldt integreret med Master Cater.   

 


