
FOOD Manager is een uitgekiend 

softwarepakket om uw voedings-

processen verrassend eenvoudig 

te organiseren. Ook úw instelling 

kan nu profiteren van de unieke 

mix van praktische automatisering 

en persoonlijk maatwerk.

Alles perfect geregeld met FOOD Manager:
Snel en makkelijk receptuurlijsten uitdraaien voor de 
inkoop en bereiding van maaltijden.
Automatisch rekening houden met persoonlijke voorkeu-
ren en diëten.
Een juiste levering van alle maaltijden op verschillende 
locaties.
Zeer gebruiksvriendelijk gegevens en wijzigingen verwer-
ken voor bestelling en bezorging.
Duidelijke uitvoer via bestellijsten, kooklijsten en band-
kaarten.
Directe koppeling met leverancier (DeliXL) en elk koppel-
baar financieel pakket.
Eenvoudig tarieven samenstellen op drie niveaus: per 
debiteur, cliënt of organisatie en menu.
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Aantrekkelijke
   totaaloplossing 
      voor instellingskeukens



Uw voedingsproces 
  automatisch op orde

Volgens beproefd recept
Moviat Automatisering is een energieke onderneming die 
zich actief op bruikbare ict-oplossingen richt. Moviat maakt 
bewust geautomatiseerde toepassingen om andere organi-
saties praktisch te ondersteunen. De programma’s wor-
den daarom zo ontworpen dat ze naadloos aansluiten bij 
de gebruikers en hun dagelijkse werkzaamheden. Dit lukt 
door naast goed te luisteren, actief samen te werken mét 
onze klanten en uitgebreid te testen in de praktijk. FOOD 
Manager is het resultaat van een krachtenbundeling met 
de professionele keuken van St. Woonzorgcentra Zuiderhout 
in Teteringen. Hierdoor is FOOD Manager met recht een 
beproefd concept met alle ingrediënten om u en uw collega’s 
optimaal te ondersteunen.

Van inkoop tot uitserveren
FOOD Manager staat voor assistentie bij elke stap in het 
voedingsproces: van plannen, inkopen, bereiden en distri-
bueren tot factureren. Deze totaalaanpak past bovendien 
binnen verschillende manieren van werken.
Zo is FOOD Manager uitstekend geschikt voor:

individuele en bulkmaaltijdverstrekking met gekoppeld 
flexibel gastenbeheer (intra- en extramuraal);
flexibele eetlocaties en distributie voor één tot drie maal-
tijden per dag;
warme en koude maaltijden, waarbij de broodmaaltijd 
ook nog opgesplitst kan worden in de fasen bereiden en 
band;
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FOOD Manager is speciaal ontwikkeld 
voor én samen met zorginstellingen in 
Nederland. Het programma is verras-
send veelzijdig en toch eenvoudig in te 
zetten. 

Dankzij de uitgebreide mogelijkheden 
en het heldere overzicht is het vooral 
prettig werken met FOOD Manager.
 
Bespaar onnodig werk en papier, hou de 
uitvoer met gemak onder controle en 
voorkom vergissingen… kies voor de 
totaaloplossing van Moviat!

wisselende menuplannen voor extra diners, feestdagen 
en verjaardagen (ook voor de partner);
het samenstellen van uitgebreide en praktische kooklijs-
ten en standaard bestellijsten voor aanmaken, bestellen, 
orderpikken, afleveren en factureren;
het snel en foutloos scannen van menulijsten (99,995% 
score);
verschillende niveaus van factureren;
het berekenen van de juiste maaltijdingrediëntenprijs, 
van cyclus tot gepersonaliseerd menu;
koppeling met leverancier DeliXL en uw financieel pakket.

Dus hoe uw voedingsdienst ook werkt, FOOD Manager 
zorgt altijd voor de meest gestructureerde, foutloze, efficiën-
te en effectieve ondersteuning.
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Alle informatie in handige porties
Heel concreet biedt FOOD Manager een pasklare invul-
ling om de verschillende facetten van het voedingsproces te 
stroomlijnen. Zo hebben u en uw collega’s altijd alle
benodigde informatie voor:

menuplanning, van samenstelling tot keuzeregistratie;
inkoop en kostenbeheersing;
cliëntbeheer, op persoonlijk én afdelingsniveau;
invullijsten voor afnemers;
bereiden, portioneren en orderpikken;
administratieve en logistieke verwerking van bestel- 
lingen;
facturatie op verschillende niveaus.
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Makkelijk menu’s samenstellen
Voor de koude maaltijden maakt u een beschikbaarheids-
menu. Per cliënt of bulkklant maakt u een standaard week-
menu aan, eventueel met een bereidingsbeschrijving. Voor 
de warme maaltijden kunt u per seizoen cycli met stan-
daardmenu’s aanmaken. Via één druk op de knop maakt 
FOOD Manager vervolgens een menu per week voor u. 
In het programma past u het nog eenvoudig op dag- en 
componentniveau aan, bijvoorbeeld bij feestdagen. FOOD 
Manager koppelt de menu’s en de specifieke cliëntgegevens 
aan elkaar. Met als resultaat: een kant en klare persoonlijke 
lijst waarop de cliënt de gewenste maaltijden kan aanvinken.

Alle artikelen plus prijzen
Per leverancier kunt u de artikelen met prijsgegevens weer-
geven. FOOD Manager kent bovendien een automatische 
koppeling met DeliXL én Moviat zorgt ook voor een directe 
koppeling met uw financieel pakket. Via de lijst standaard-
artikelen stelt u snel componenten, standaardmenu’s en 
vervolgens weekmenu’s samen. Op basis van de prijslijsten 
berekent FOOD Manager voor u de kostprijs van deze 
menu’s.

Ken uw cliënt van dag tot dag
De voedingsdienst kent twee typen cliënten: personen en af-
delingen. Met FOOD Manager kunt u op persoonsniveau de 
menuvoorkeur, diëten, verboden, consistenties, extra ver-
strekkingen, alternatieve componenten, toegestane VSE’s, 
de eetlocatie en alle afwijkingen hierop aangeven. Ook per 
afdeling is het eenvoudig om de menuvoorkeur en aantal-
len per consistentie per dag in te vullen. De invoerschermen 
van FOOD Manager zijn efficiënt, compact en lijken op de 
bekende Windows XP-omgeving. Ze zijn zo opgebouwd dat 
u aanpassingen makkelijk in één scherm kunt aangeven en 
dus niet steeds hoeft te wisselen.

Bestellingen snel verwerken
Via het scansysteem van FOOD Manager zijn de handmatig 
ingevulde bestellijsten van de cliënten snel én betrouwbaar 
in te lezen. Het systeem kent een score van 99,995% en 
houdt direct rekening met eventuele vergissingen. FOOD 
Manager controleert automatisch de twijfelgevallen en de 
afname per gecombineerde menugroep. Bovendien biedt 
FOOD Manager uw cliënten de mogelijkheid om na het 
aankruisen nog te corrigeren, gewoon door het foutief ge-
kozen vakje zwart te maken. Als u geen gebruik maakt van 
de scanner, kunt u de bestelgegevens nog altijd makkelijk 
en snel handmatig verwerken via de gebruiksvriendelijke 
invoerschermen.

Handige hulpmiddelen
Op basis van de bestellingen kan uw voedingsdienst slag-
vaardig verder met de (voor)bereiding en verspreiding. 
De gedigitaliseerde gegevens vertaalt FOOD Manager in 
handige inkoop-, receptuur- en kooklijsten, bandkaarten en 
distributieroutes. Dit scheelt werk en voorkomt fouten. Het 
blijft echter altijd mogelijk om handmatig wijzigingen en 
aanpassingen door te voeren. FOOD Manager bespaart u 
werk en papier, maar beperkt u niet in uw werk.

Kies uw tarief voor facturering
FOOD Manager kent een uitgebreid tarievenstelsel en past 
voor de facturering gegarandeerd bij de manier waarop u de 
kosten doorberekend. U heeft de keuze uit standaardtarie-
ven per menu, aparte tarieven voor bepaalde menugroepen, 
gastentarieven, et cetera. U kunt meerdere cliënten of bulk-
klanten combineren in een debiteurnummer. Op cliënt- en 
maaltijdafnameniveau kunt u kiezen voor alternatieve tarie-
ven. Vanuit uw tarieven en de geregistreerde maaltijdbestel-
lingen maakt FOOD Manager overzichtelijke facturen of 
factuurbijlagen voor uw financiële afdeling.

FOOD Manager is een compleet pakket en in de prijs zit de 
volledige functionaliteit inbegrepen. Dit betekent dat Moviat 
er voor zorgt dat het systeem helemaal operationeel is. 
Ook als er aanpassingen nodig zijn om aan te sluiten bij uw 
financiële pakket, dan regelen we dat. Dankzij de logische, 
overzichtelijke opbouw en de gebruiksvriendelijke invoer-
schermen kunnen u en uw collega’s makkelijk met FOOD 
Manager werken. 

Het programma is speciaal geschreven voor gebruikers zon-
der ict-achtergrond. De structuur en inzet van de verschil-
lende opties spreken dan ook eigenlijk voor zich. Daarnaast 
is het een groot voordeel dat u FOOD Manager bovendien 
direct op al uw vestigingen kunt inzetten, gewoon via het 
netwerk. FOOD Manager is makkelijk uit te breiden met 
een scanner of een touch screen. Mocht FOOD Manager 
voor u toch te kort schieten, dan staan we klaar om met u 
een passende oplossing te zoeken.

Geschikt voor elke keuken, gebruiksklaar en op maat



Scherm per cliënt.
Met naam, adres en andere gegevens 
voor maaltijdverstrekking en factu-
ratie.
Via de tabbladen onder makkelijk 
toegang tot standaard maaltijdver-
strekkingen en de afwijkingen erop.
Alle mutaties worden direct doorge-
voerd in de gekoppelde, gepersonali-
seerde weekmenu’s.
Standaard tarief van de debiteur of 
een afwijkend tarief opgeven.
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De ingrediënten in beeld.
Eenvoudig recepturen opzoeken en 
bekijken via de zoekfunctie.
Per recept een helder overzicht van 
ingrediënten, hoeveelheden en ver-
strekkingen.
Inclusief deelprijzen en doorbere-
kende kostprijzen.
Automatische becijfering VSE.
Componenten en recepten op basis 
van de standaard artikelen in het 
systeem.
Direct doorvertaling in standaard-
menu’s en bestellijsten.
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De menu’s in kaart.
Eén scherm met alle menu’s van de 
gekozen week.
Elke dag op een eigen tabblad, plus 
alle keuzemogelijkheden en kosten 
per menu.
Makkelijk componenten of hele  
menu’s vervangen.
Met knoppen om automatisch  
gepersonaliseerde weekmenu’s aan 
te maken en af te drukken, voor 
individuele- en bulkafname.

•

•

•

•



Persoonlijke aanpak.
Per cliënt een individueel keuzemenu 
met gekozen componenten en VSE.
Met handige tabbladen voor een 
overzicht van dag tot dag.
Voor elke menugroep een maximaal 
aantal toegestane keuzes in te stel-
len.
Handmatige aanpassingen en late 
veranderingen van menukeuze en 
eetlocatie mogelijk, tot vlak voor het 
afdrukken van de bandkaarten.
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Verkooplijsten voor verspreiding.
Snel en simpel standaard verkoop-
lijsten samenstellen, eventueel per 
afdeling en voor externe afnemers.
Met standaardartikelen en com-
ponenten, aantallen, verpakking, 
gewicht en prijs.
Plus orders invoeren om labels en re-
cepten af te drukken van de gekozen 
items op de lijst.
Mogelijkheid voor het aanmaken van 
een pakbon om de bestelling klaar te 
zetten of om als bijlage te gebruiken 
bij de facturatie.
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Inzichtelijke tarieven en facturen.
Verschillende tariefcodes mogelijk 
binnen een uitgebreid tarievenstelsel.
Tarieven die per cliënt en menu zijn 
aan te passen.
Per serveertijdstip is een basista-
rief, basistarief extra verstrekkingen 
en een tarief per menugroep op te 
geven.
Keuze uit zes verschillende lay-outs 
voor facturen.

•

•

•

•



Moviat
Moviat Automatisering biedt ict-diensten en praktische 
oplossingen tegen betaalbare prijzen. U kunt bij ons rekenen 
op een ervaren en vakkundige insteek en een no-nonsense 
aanpak. Onze software maakt uw werk makkelijker en onze 
professionele helpdesk zorgt bovendien voor een persoon-
lijke en effectieve service.

Dankzij de duidelijke uitleg en de uitgebreide handleiding 
die u van ons krijgt, kunt u uitstekend met FOOD Manager 
werken. Uiteraard kunt u op elke werkdag, tussen 8:30 en 
17:30 uur, naar onze helpdesk bellen als u met een vraag 
zit. Voor urgente storingen kunt u ook buiten kantooruren 
bellen. We vinden het immers erg belangrijk dat het 
systeem goed bij én voor u werkt!

en zorginstellingen
Speciaal voor de voedingsdiensten van zorginstellingen heeft 
Moviat een betaalbaar, betrouwbaar én makkelijk software-
programma ontwikkeld: FOOD Manager. Dit pakket vormt 
dé nieuwe generatie software voor het coördineren en con-
troleren van het voedingsproces. Het biedt alle vertrouwde, 
beproefde onderdelen plus de allernieuwste, eigentijdse 
toepassingen en dat voor een sterk concurrerende prijs.
Wij komen u graag meer vertellen over de mogelijkheden 
van FOOD Manager. 

Geïnteresseerd? Bel ons vandaag nog voor een vrijblijvende 
demonstratie of kijk op www.foodmanager.nl

Moviat 

Postbus 4064 
4900 CB Oosterhout

Bredaseweg 108a sectie 3
4902 CB Oosterhout

t 0162 470 534
f 0162 470 502

www.moviat.nl
info@moviat.nl

Wij komen u graag meer 

vertellen over de mogelijkheden 

van FOOD Manager.


