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Invoeren SAP‐nummer
Om gebruik te maken van het UFB Cateringbestelsysteem is een ULCN‐account en een SAP‐nummer
nodig.
Het bestelsysteem is gekoppeld aan uw Windows‐account.
De eerste twee cijfers van het SAP‐nummer dienen overeen te komen met het selectievlak erboven
(zie screenshot). De lengte van een SAP‐nummer is 10 cijfers.

Algemene bestelgegevens
Om de bestelling te kunnen invoeren zijn een aantal basisgegevens nodig (wie, wat, waar).
1. Selecteer de locatie/gebouw voor de bestelling;
2. Zorg dat het e‐mail adres juist is ingevuld, hierop ontvangt u namelijk de bevestiging. Als u
geen e‐mail ontvangt, controleer dan “Mijn Bestelhistorie” en/of neem contact op met de
Bedrijfsbureau catering.
Optioneel kunt u nog andere contactgegevens opgeven voor de locatie.

Bestelmomenten
Een bestelling kan zijn opgebouwd uit meerdere momenten. Voor elk moment kunt u aangeven of
uw bestelling lunch, koffie/thee of een borrelbox betreft en in welke ruimte de bestelling moet
worden afgeleverd of opgehaald.
1. Overzicht van de momenten: u kunt hier meerdere momenten toevoegen en/of verwijderen.
Door op het moment te klikken wordt deze geactiveerd. Het moment wordt dan blauw.
2. De gegevens van het geselecteerde moment: u kunt hier de datum, tijd, ruimte en gewenste
product aangeven.
3. Wilt u de dit moment laten bezorgen of afhalen? Voor bezorgen worden kosten in rekening
gebracht. De hoogte van de kosten zijn afhankelijk van het tijdstip en cateringlocatie.
4. Door met de muis over de blauwe ‘i’ te gaan verschijnt er productinformatie in het scherm.
Bijvoorbeeld de inhoud van een bepaalde lunch. Optioneel kunt u dieetwensen opgeven.
5. Bij het geselecteerde moment kunt u een aantal extra opties aangeven, bijvoorbeeld extra
koffie en/of thee bij een lunch.
6. Dit is een overzicht van de kosten van het geselecteerde moment.

Controlescherm
Voor het versturen van de bestelling verschijnt eerst een controlescherm. Controleer uw aanvraag
zorgvuldig op de juistheid en accepteer de voorwaarden.
Zodra u op versturen drukt, verschijnt naast de knop versturen het bestelnummer. Deze kunt u vanaf
dat moment ook opvragen via “Mijn Bestelhistorie”. Tevens ontvangt u een e‐mail met de
bestelgegevens.

