
Logga in via http://ez.artologik.net/videum

genom att skriva in 

det användarnamn 

och lösenord du fått 

av Företagsservice.

Boka Videums grupprum i EZbooking



• Alla kategorier, här ser du alla grupprum och 

konferensrum i kalendern

• Alpha, Bravo, Delta, här ser du alla bokningsbara 

grupprum som finns i respektive hus

• Konferensrum, här ser du Videums konferensrum. De 

kan enbart bokas via Företagsservice.

• Övrigt, här ser du övriga bokningsbara objekt såsom 

elcyklar, golvlyft, säckakärra m.m

Kategorier



Klicka på rutan för aktuellt grupprum och datum.

(Blå ruta visar uppbokade tider.)

Boka grupprum



För  att genomföra bokningen:

• Välj starttid och sluttid.

• Fyll i antal personer.

• Välj Ja under Förtäring önskas om du vill lägga till en 
fikabeställning. (Detta sker sedan i ett senare steg.)

• Under E-postmeddelande till objektets kontaktperson kan ni fylla i 
övrig information till Företagsservice.

• Under Organisation/Namn på mötet måste ni fylla i företagsnamn 
och/eller eventuell benämning på mötet.

• Klicka på Boka för att boka lokalen.



När bokningen är genomförd kan 

du se den längst ner på sidan.
Påbörja din fikabeställning genom att 
klicka på kundvagnen. Detta görs 
senast 2 dagar innan mötesdatum, vid 
senare beställning kontakta 
Företagsservice.

Byt lokal

Redigera bokningen

Ta bort bokningen



Fikabeställning
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Tid för leverans: Fyll i önskad tid.

Gäster antal: Fyll i antal personer.

Leveranssätt: Välj alternativet Beställning till grupprum.

Gå vidare till Nästa.

Först gjorde du valet Förtäring önskas vid lokalbokningen, 
sedan klickar du på kundvagnen vid din genomförda bokning.
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Ange antal av önskad artikel.

Under övrig information anges ev. allergier.

Gå vidare till Nästa.

Ny beställning 

Beställning: 1850 

Prislista: 
Beställning till 
grupprum 

Grupprum 

Vara   Pris Antal 

Art. 01 Kaffe/Te1 )    15,18 
 

Art. 02 Halvfralla 1 )    13,39 
 

Art. 03 Helfralla 1 )    16,07 
 

Art. 04 Hembakad grov smörgås 1 )    22,32 
 

Art. 05 Hembakad rågfralla med havssalt1 )    22,32 
 

Art. 06 Lunch på Ida´s från 120:- ex moms (med reservation för 
fullbokat)1 )  

  0,00 
 

Art. 07 Kall delikatesstallrik med hembakat bröd och smör1 )    75,90 
 

Art. 08 Mineralvatten1 )    13,39 
 

Art. 09 Hembakad mjuk kaka1 )    16,07 
 

Art. 10 Morotskaka1 )    16,07 
 

Art. 11 Fudgekaka1 )    16,07 
 

Art. 12 Kärleksmums1 )    16,07 
 

Art. 13 Kanelbulle1 )    16,07 
 

Art. 14 Småkaka1 )    12,50 
 

Art. 15 Frukt1 )    7,00 
 

Art. 16 Säsongens smoothie, liten1 )    16,07 
 

Art. 17 Säsongens smoothie, stor1 )    22,32 
 

Art. 18 Pumpabröd med lufttorkad skinka och brieost1 )    44,64 
 

Art. 19 Baguette med krämig kycklingröra1 )    44,64 
 

Art. 20 Klassisk landgång1 )    58,00 
 

Art. 21 Wrap med kyckling, sallad och rödlök1 )    49,00 
 

Art. 22 Wrap med rökt lax, sallad och färskost1 )    53,60 
 

Art. 23 Vegetarisk wrap med quorn, sallad och ceasardressing1 )    49,00 
 

Art. 24 Ceasarsallad med kyckling, romansallad och krutonger1 )    80,00 
 

Art. 25 Smörgåstårta, minst 10 personer1 )    60,00 
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Kontrollera din beställning 

och klicka på Beställ.


