
WW Catering 
– Framtidens system för 
Större livsmedelsbutiker. 

https://wasabiweb.se/


WW Workshop - 10.000 kr 
WW Catering - E-handel i Shopify - 30.000 kr
Innehålls-flytt för produkter - 10.000 kr
32 tums skärm inkl. stativ i butik - 39.000 kr st

Erhållen rabatt mot ord. prissättning: 
-57.750 kr 

- Övrigt: Drift tillkommer hos Shopify, ca 300 kr / mån. Shopify.com/pricing 
- Optioner: Serviceavtal 2h/mån - 1.699 kr / mån

  

Engångskostnad: 89.000 kr

WW Catering Licens 

1.995 kr / mån

Inkluderar:

- Se ordrar sorterat och filtrerat på leveransdatum.

- Avdelningar (Sortera ordrar och utskrifter på avdelning).

- Utskrift (Skriv ut ordrar och få utskriftsstatus).

- WW Kundzon, inlogg med Mobilt BankID.

- SEO-siffror, Google analytics statistik m.m

- Bokföringsrapporter (Rapporter för genomförda betalning online)

- Råvaror. (Rapporter av totala mängder råvaror för samtliga ordrar, möjlighet att justera råvaror för specifika ordrar)

- Kritiska produkter (Få notis när order innehåller kritiska produkter)

- Tidrapportering

https://www.shopify.com/pricing
https://wasabiweb.se/


Varför WW Catering?
Fördelar:

✔ Ta del av färdiga funktioner som redan byggts åt 
bl.a Sveriges största ICA Kvantum och MAXI-butiker.

✔ Få en e-handelslösning för er Catering, 
byggd av handlare, för handlare.

✔ Slipp bygga om hjulet själv, ta rygg på vad andra 
butiker gjort. Minska svinn, öka lönsamheten.

✔ Erbjud era kunder mer alternativ för er catering.

✔ Betalsätt: Faktura för Företag, Betala i Butik, Kort, 
Swish, Framtiden även Klarna.

Case: Granbycatering.se och Daglig Varunytt 

https://granbycatering.se/
https://wasabiweb.se/blogg/ica-kvantum-granby-e-handel/


E-handel i Shopify
Funktioner:

✔ Mega Dropdown meny (för att kunna lista hela sortimentet på ett 
attraktivt sätt).

✔ Filtrera/Sortera produkter.

✔ Variant-produkter (tex möjlighet att välja vilka val som ska finnas för 
produkterna och vad dessa olika varianter ska kosta). 
https://granbycatering.se/collections/buffe/products/firabuffe

✔ Sätta min/max gränser för utvalda produkter (tex för att förhindra köp 
för tex 1 portion buffé).

✔ Hämtning/Leverans (kund kan välja mellan att hämta i butik eller få 
levererat)

✔ Leverans kopplat till postnummer, där postnumret också är kopplat till 
en leveranskostnad.

✔ Möjlighet att sätta preparations-tider för produkter (för att få in ordrar 

✔ Faktura för företag (möjlighet att samla in ytterligare uppgifter, ifall 
man önskar bli ny företagskund).

✔ Relaterade produkter (se kompletterande produkter baserat på vad 
andra har köpt tidigare).

https://granbycatering.se/collections/buffe/products/firabuffe


Fördelar
Funktioner:

✔ Byggt för bl.a ICA kassor & system i åtanke

✔ Sortera efter leveransdatum/betaldatum

✔ Sortera efter betalsätt (Swish, Kort)

✔ Produkt eller Ordering-gruppering beroende på hur det 
ska knappas in i ICA systemen

✔ Genererar PDF för att skickas vidare till ansvarig 
alternativt skrivas ut direkt

✔ Minskat Svinn 
– Köp in råvaror utifrån antal beställningar

✔ Minskade personalkostnader 
– Bemanna köket utifrån antal beställningar



Köksplanering
Funktioner:

✔ Inköp och planeringsunderlag

✔ Sortera efter datum/vendor/avdelning

✔ Visa ordernummer på utskrifter

✔ Välj vilka råvaror som ska presenteras på enskilda 
utskrifter för smidig hantering i köket

✔ Se mängd från tidigare datumperiod för att kunna 
planera framtida perioder.

✔ Beställningar bryts ned utifrån:
Råvaror, vikt och tid att producera. 



Orderhantering
Funktioner:

✔ Få en enkel överblick över ordrar

✔ Sortera efter datum/vendor

✔ Få markering via “kritiska produkter” tex produkter 
med långa inköps-leveranstider.

✔ Markering av redan utskrivna ordrar

✔ Statistik efter vald sortering



     
       Driftkostnad hos Shopify - WW Catering

wasabiweb.se 018-700 80 10

https://wasabiweb.se/


ICA Kvantum Gränbys ehandel i Shopify – Granbycatering.se

MAXI Stormarknad Nackas ehandel i Shopify –  Maxinackacatering.se

ICA Kvantum Vallentunas ehandel i Shopify – Vallentunacatering.se

ICA Kvantum Sicklas ehandel i Shopify – Cateringsickla.se

MAXI Stormarknad Visby - Lansering inom kort

ICA Kvantum Munken i Skara - Lansering inom kort

     
       Referenskunder - WW Catering

wasabiweb.sewasabiweb.se 018-700 80 10

https://granbycatering.se/
https://maxinackacatering.se/
https://vallentunacatering.se/
https://cateringsickla.se/
https://wasabiweb.se/
https://wasabiweb.se/


“Systemet har underlättat för 

vår personal något enormt, 

och kunderna har lättare att 

komma åt vår catering 

än någonsin.

ICA Kvantum Gränby

Se filmen -> 

     
       Referenskunder - WW Catering

wasabiweb.se 018-700 80 10

http://www.youtube.com/watch?v=WQipKVRD_Fc
https://wasabiweb.se/


Vi ser fram emot att 
jobba även med er! 

https://wasabiweb.se/

