Case study

TotalCtrl
digitaliserer og
effektiviserer
manuelle rutiner
hos restauranter

Få kontroll over ditt kjøkken og
unngå matsvinn
TotalCtrl AS har utviklet en
programvare som hjelper
restauranter med å spare penger og
forhindre matsvinn.

Utfordring

Løsning

Lite kontroll og manglende
oversikt over
matvarelageret. Manuelle
rutiner som gir høy tidsbruk
på varetelling.
.

Et digitalt varelager som
hjelper deg planlegge
bedre, kjøpe smartere og
spare penger.

Resultat
Høyere omsetning og mer
nøyaktige kjøp i forhold til
hva din restaurant trenger.

Løsningens funksjoner
Digitalt varelager | Rapporter | Analyser

Se hva som er i ditt
matvarelager til enhver tid
Med ett klikk gir TotalCtrl
Restaurant lager deg en digital
oversikt over hva du har, hvor det
er og når varer går ut på dato.

Spar tid med automatisering
Ingen flere løpeturer frem og tilbake for å
manuelt registrere matvarelageret. Last
opp dine ordre på TotalCtrl Restaurant slik
at alle kan se når en leveranse kommer, og
hva den inneholder.

Bruk data for å bedre din
mathåndtering
Få oppskrifter basert på hva du
har tilgjengelig og oppskrifter
basert på produkter som snart
utløper.

Ukentlige rapporter på nært
utløpende varer
Enkle rapporter vil fortelle deg
hvilke varer som snart utløper.
På denne måten kan du bruke
alt før det utløper og unnslippe
at enkelte varer blir kastet.

"Med TotalCtrl Restaurant
klarer vi å spare opp til
90 000kr i måneden”
Daglig leder, Los Tacos

Spar tid, penger og bli med i kampen mot matsvinn
Da vi jobbet i dagligvarebutikker under studiene, ble vi bekymret for fremtiden. Vi var vitne til
at enorme mengder mat ble kastet hver dag. Sammen startet vi vårt selskap, TotalCtrl, med
mål om å utvikle et digitalt verktøy som ville bidra til å bekjempe matsvinn samtidig som vi
sparer våre kunder tid og penger. Selskapet vokste raskt, og vi landet raskt vår første store
kunde.
Mye har forandret seg siden da. Fra et enkelt verktøy til revolusjonerende teknologi: Vår løsning
er rangert som en av verdens mest innovative av Retail Insider, og vi har blitt kåret til en av
Europas mest inspirerende matavsvinn-changemakere av European Food Waste Innovation
Network.
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