
DIGITALE 
BUFFETSKILTE
Skab overblik og skarp synlighed
over menu, allergener, etc.



Chroma 42
100 x 85 x 13 mm

Chroma 125
278 x 221 x 12 mm

/ UENDELIGE MULIGHEDER/ DIGITAL SKILTNING

HVORFOR DIGITALE SKILTE TIL BUFFETER?  
Med digitale buff etskilte til bords, vil du og dine spisende
gæster altid være opdateret omkring dagens menu, allergener
og eventuelle andre budskaber, der ønskes fremhævet i buff eten
eller restauranten – det er blot fantasien, der sætter grænserne
for dine nye digitale skilte.

Dine nye digitale skilte fås i forskellige størrelser, så de passer
ind i lige netop jeres ønskede udtryk. Med intet behov for kabler
eller ledninger og en standard plug and play forbindendelse,
er dine digitale skilte ideelle til montering på buff etbordet, så
du kan opnå et professionelt og ikke mindst personligt touch i
restauranten.
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LØSNING  En Plug & Play-løsning er nu til-
sluttet internetstikket i hver kantine. Det bety-
der, at når  kokkene registrerer dagens menu 
i deres Excel ark, bliver det trådløst sendt 

direkte ud til de  digitale buffetskiltene og kokkene kan 
derved hurtigere starte dagen og gøre det, de er bedst til 
i køkkenet.

MENING  Man leger lidt med tanken om at syn-
liggøre flere forskellige budskaber igennem skil-
tene. Man kunne bl.a. også kommunikere om, at 
maden er økologisk og/eller oplyse lidt omkring 

klimabelastning og CO2-aftryk af retterne. Udover tryghed og 
en skarp synlighed hos de besøgende i kantinerne, så har 
denne løsning især gjort en stor forskel hos kokkene.

/ MEYERS KØKKEN

BEHOV  Personalet i kantinerne gjorde buffe-
terne klar ved at printe menuerne ud, for derefter 
at klippe dem til, så det passede til størrelsen på 
skiltene. Det resulterede i, at det enten blev glemt 

ude i kantinerne eller ikke var pænt rent visuelt – hvilket hver-
ken fungerede for personalet eller gæsterne i kantinerne.

OM MEYERS KØKKEN  Meyers Køkken  
er grundlagt af den gastronomiske iværksætter 
Claus Meyer, og har i mere end 25 år arbejdet 
for at fremme kvaliteterne i den danske madkul-

tur. Meyers opererer på alle niveauer i værdikæden fra jord 
til bord. 

”Vi har haft en testperiode i fire af vores største kantiner, hvor 
buffetskiltene er et positivt skridt i vores digitale rejse. Vores 
ambition er helt bestemt, at resten af vores kantiner skal 
have samme løsning, så vi kan bibeholde den røde tråd, 
samtidig med at vi kan få lettet kokkenes dagliggang.” 

– Johanna Leonard, Head of Digital hos Meyers

/ DE FORTÆLLER ...

RESTAURANT AKKC BY MEST

”For os er det ikke ’’bare’’ et buffetskilt. Det er et skilt der har 
betydet gevaldigt færre mandskabstimer, større indsigt i vores 
menu og ikke mindst, at der intet print af papir er længere. 
Udover at det selvfølgelig er et lovkrav at fremvise allerge-
ner, så ved vi også hvor stor fokus der er på, hvilke råvarer 
folk kommer på tallerkenen og i glasset. De bliver nu gjort 
opmærksomme på vores store fokus på kvalitet og økologi 
via vores buffetskilte, der samtidig fastholder den røde tråd vi 
ønsker. ” 

– Camilla Buch,  
Event- og Online Koordinator hos AKKC

MED DIGITALE BUFFETSKILTE FÅR DU:
• En trådløs løsning med lavt  

strømforbrug

• Komplet overblik for personalet  
og de spisende gæster

• Let opdatering af samtlige skilte  
med ét enkelt klik

• Mulighed for at fremvise allergener i 
retterne

• Design efter dit ønske – logo, typografi, 
etc.

• Mulighed for direkte integration til dine 
foodplanning systemer

• Tidsbesparende løsning – du slipper for 
opsætning og print af papirskilte

REFERENCER
Vi hjælper dagligt mange forskellige virksom-
heder, der ønsker at forbedre og effektivisere 
deres dagligdag. Restaurant AKKC by MEST 
og Meyers er to gode eksempler på forskellige 
behov, men samme simple installation.
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Bresaola med brændt 
broccoli, soltørrede 
tomater & mandler

Allergener: 7, 8, 12, 16

Mandag
Glaseret skinke med flødekartofler

Tirsdag
Moussaka

Onsdag
Tarteletter med høns i asparges

Torsdag
Pasta Carbonara

Fredag
Kylling i Tandorisauce med ris

/ ÉN SAMLET LØSNING / PLUG & PLAY

HELE ESL-LØSNINGEN ER I SKYEN 
Med Breece Plug & Play Cloud løsning får du en enkel styring og sikker adgang til dine data og applikationer med
fl  eksibel tilgang fra enhver enhed – enten igennem BreeceGo mobil -app eller via din webbrowser.Der kræves 
således ingen ekstra installation af software i restauranten eller en computer, samleboks eller “black-box”. 
Alt du behøver er blot en internetforbindelse, de digitale skilte og en Breece ESL-antenne til at kommunikere.

BREECE CLOUD – SYSTEM OVERVIEW

VISION 4K – TILVALG 
Med Vision 4K som tilvalg, er det muligt at skabe ekstra opmærksom-
hed i restauranten ved at benytte TV til overblik over dagens menu. Få 
mulighed for at benytte samme simple integration fra skiltene til at vise 
udvalgte retter og tilbud på et TV.
Løsningen kan også benyttes til video, slideshow, etc.

DIGITALE BUFFETSKILTE
De digitale skilte fås i forskellige størrelser med en bred vifte af design-
muligheder, så de kan passe ind i lige netop jeres ønskede udtryk. De 
små skilte egner sig særligt godt til placering på mindre områder, hvor 
de større skilte med fordel kan anvendes til fl ere budskaber og ekstra 
opmærksomhed. Skiltene kan desuden sættes op til at indeholde fl ere 
typer layouts – fx én type til frokost menu og én type til aften menu.

BREECEGO – APP TIL ANDROID / IOS
Med BreeceGo, som kan installeres på enhver Android- eller iOS-en-
hed, er løsningen altid let tilgængelig. En PDA eller almindelig mobil-
telefon forbindes enten til restaurantens tilgængelige WiFi eller til en 
standard 4G-forbindelse. Med BreeceGo-appen håndterer du alt lige 
fra at tilknytte eller frigive skilte/skærme, frigørelse af produkter fra skil-
te,ændre layout, etc.

TRÅDLØS ANTENNE
Den trådløse skilteløsning kommunikerer via en 2-vejs radiofrekvens, 
uden påvirkning fra andre trådløse systemer. Den trådløse antenne 
kræver blot strøm for at sende og modtage data om skiltene – for ek-
sempel gennemførte opdateringer, status, batteriniveau, temperatur, 
etc. 

BUTIK
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Delfi Technologies A/S
E-mail: info@breecesystem.com 
Web: www.delfi.com

ER DU KLAR TIL AT TAGE  
DET NÆSTE DIGITALE SKRIDT?
Vores eksperter sidder klar til at hjælpe din forretning med at tage 
det næste digitale skridt.

KIM HOLST HANSEN
Telefon:   +45 28 19 65 63
E-mail:		 	 	 kim.hansen@delfi.com

BENJAMIN BJERREGAARD
Telefon:   +45 28 19 65 56
E-mail:		 	 	 benjamin.bjerregaard@delfi.com


