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In deze handleiding gaan we meer uitleg geven over de keukenschermen die we ontwikkeld hebben 

voor iSofti. Dit kan in vervanging komen van of samen gebruikt worden met de bar- en keuken prints. 

Je hebt dus een KDS terminal en order terminals. Dus een KDS terminal zal je alle taken van de KDS 

laten zien en kan je daar ook aanpassen starten en stoppen. 

Instellingen van het KDS Terminal. 
Hier gaan we de instellingen geven van de KDS terminal. 

Dus je selecteert je Terminal via -> BEHEER  INSTELLINGEN  TERMINAL. 

 

Hier moet je dan aangeven dat dit het KDS scherm is en dat je ook de Afleveringsknop op je scherm 

wilt hebben in je open tickets alsook je Expedite scherm knop. 

 

In KDS terminal zet je natuurlijk ook je KDS-taken die moeten getoond worden op dat scherm. 

En dan kan je de KDS taken gaan instellen in al je order terminals. 
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Instellingen van de KDS taak. 
Net zoals een printer moet je ook een KDS instellen. 

Hiervoor gaan we naar Beheren  Instellingen  KDS-taak. 

 

Hier kan men altijd een nieuwe opdracht toevoegen via  drukken op “VOEG KDS TAAK TOE”. 
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Hier heb je dan de verschillende lijnen die je dient  in te vullen. 
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Zie hieronder een voorbeeld  KDS taak. 

 

 

Naam : Naam van de knop  Bar warm (voor de warme dranken) 

Gebruik buzzer: wil je dat  het een geluid maakt als er een opdracht binnenkomt. Je scherm moet dan  

ook geluid toelaten. 

Inhoud afdrukken :  In ons geval is er voor : Gegroepeerd per groep code gekozen. 

Je hebt verschillende mogelijkheden, door te drukken op het pijltje dan gaat 

er een dropdownmenu open en kies wat voor jou toepasselijk is.  
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Afdrukken wanneer :  in ons geval is er voor : Nieuwe regels toegevoegd aan ticket  

gekozen. 

Je hebt verschillende mogelijkheden, door te drukken op het pijltje dan gaat 

er een dropdownmenu open en kies wat voor jou toepasselijk is. 

Schermweergave :  In ons geval is er voor : Bar Snel gekozen. 

Je hebt verschillende mogelijkheden, door te drukken op het pijltje dan gaat 

er een dropdownmenu open en kies wat voor jou toepasselijk is. 

Printopdracht taal : Indien je je product ook in een andere taal hebt gezet bv (spaans) voor uw 

keukenpersoneel Spaans, dan kan je bij het keukenscherm de producten ook in het spaans laten 

verschijnen mits je de taal Spaans in deze lijn selecteert. 

Geselecteerde verwante KDS taak : Hier zet je normaal de verwante taken bij elkaar. Dus alles van de 

bar zet je bij elkaar en alles van de keuken zet je bij elkaar. In ons geval zetten we daar ook de koude 

bar bij. Zodanig dat de bar ook alle dranken ziet. Dit is niet verplicht maar is wel handig. 

Lijn toevoegen voor wat je dat wil gebruiken : In ons geval zal dat warme dranken zijn, zoals je kan  

zien in het voorbeeld. Dit wordt gemaakt per artikelgroep 1 lijn. 

 

 

Dit doen we dan voor al de taken die we willen aanmaken. 

 

Daarna moeten we natuurlijk ook deze taak aan één of meerdere terminal(s) koppelen. 
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KDS taak koppelen aan een terminal. 
Hiervoor gaan we naar Beheren  Instellingen  Terminals. 

Daar kiezen we de juiste terminal uit  

Dit is niet de KDS terminal. Want de KDS TERMINAL is enkel waar je de gerechten kan zien. De KDS 

TAKEN moet je aanhangen aan de terminal van de ingave van orders.  

Dus heb je meerdere terminals waar je orders ingeeft, dan dien je de KDS TAKEN ook aan die 

terminals te koppelen zoals je met printopdrachten doet. 

 

Hier selecteren we onze terminal. En drukken op het  icoontje om de terminal te bewerken. 
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Als je verder scrolt naar beneden dan krijg je de optie om een KDS taak toe te voegen. Hier drukken 

we dus op SELECTEER KDS TAAK. 

 

Hier selecteren we de taken die we wensen te activeren voor deze terminal. 

In ons geval is dat Bar koud, Bar warm, Kitchen Cold, Kitchen Hot. 
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En hier drukken we dan op OPSLAAN. 

Zo nu is alles ingesteld voor het keuken/bar scherm te gebruiken met deze terminal. Dus als we nu 

bestellingen gaan invoeren dan komen die op het keuken/bar scherm te staan. 
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Invoeren van producten 
We gaan nu producten invoeren in onze iSoftli en bekijken die dan op het keuken/bar scherm. 

We gaan ook de verschillende functies uitleggen. 

We hebben 4 verschillende opdrachten voor het keukenscherm. 

- Bar koud 

- Bar warm 

- Keuken koud 

- Keuken warm 

 

Dit is het keukenscherm. U zie dat u bovenaan verschillende icoontjes heeft. 

Linksboven heeft U de verschillende taken. Bar koud, bar warm, Keuken koud, Keuken warm. Daar 

kan U, zoals u in iSoftli van restaurant naar terras gaat, op klikken om de verschillende taken te 

bekijken. 

 Die voetjes zijn er om de verschillende taken te selecteren als het er teveel zijn om op één lijn 

te tonen. 

 

Rechtsboven heeft U ook verschillende icoontjes. 
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 Hier kan U vorige bestellingen nog eens heroproepen om eventueel te printen of terug actief 

te zetten, .. 

 

 Via dit icoon kan een personeelslid de tikklok gebruiken.  
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 Hier kan je de instellingen aanpassen.  

 

Je hebt twee mogelijkheden, voor de summery  en voor het KDS scherm  zelf. 

Summary scherm volgende instellingen mogelijk. 

 

 

- Toon product overzicht – Hier bepaal je hoe je de producten wilt groeperen op je scherm. 

o Per artikelgroep 

o Per gang 

o Per alfanumeriek 

o Toon gerelateerde item/optie samenvatting. 

- Selecteer Lettergrootte. 

o Hier kan je de grootte van de tekst bepalen, dit door een dropdown menu. 

- Selecteer Printer – Hier selecteer je een printer. 

- Achtergrondkleur 

- Achtergrond afbeelding  
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KDS scherm volgende instellingen mogelijk. 

 

 

 

- Zoemer aanzetten : Hier kan je kiezen of je de zoemer aanzet of niet vanje scherm. 

- Vaste Lengte : Alles een vaste lengte krijgt. 

- Aantal kolommen: Het aantal kolommen bepalen voor het aantal bonnen. 

- Selecteer printer  

- Product Lettergrootte: Lettergrootte van het product aanpassen. 

- Categorie Lettergrootte : lettergrootte van de categorie aanpassen. 

- Koptekst Lettergrootte : Lettergrootte van de koptekst aanpassen. 

- Tafel Lettergrootte : Lettergrootte van de tafel aanpassen. 

- Knop Lettergrootte : Lettergrootte van de knop aanpassen. 

- Sorteren :  

- Achtergrond kleur : achtergrond kleur zetten 

- Achtergrond afbeelding : Achtergrond foto zetten. 

 

 Dit is voor af te melden. 
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Dus we beginnen met bar koud 

 

Invoeren van producten voor Bar koud. 

We gaan nu eens een product voor de koude bar invoeren. Bv een palm. 

 

Dus we hebben een tafel geselecteerd en hebben daar een Palm geselecteerd en nu kunnen we de 

tafel gewoon sluiten en gaan we kijken hoe dit op het Keuken/bar scherm komt. 

 

Hier zie je dan dat we voor Bar koud een palm hebben staan. Aan de rechterkant zien we ook een 

overzicht van al de producten die voorkomen op het scherm. 

  

Je ziet ook van boven weer verschillende icoontjes staan. Je ziet onderaan ook start staan. 

 Dit icoon geeft aan of het ter plaatse besteld is , of TAKE AWAY of een LEVERING is 
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 Dit geeft aan als een bestelling  dringend is. 

   Dit geeft aan dat de bestelling even ON  HOLD/ Pauze gezet werd door het zaalpersoneel, 

bijvoorbeeld omdat de klanten even buiten gaan roken zijn…  

  Vergroten en verkleinen van een bestelling. Als de pijltjes naar buiten wijzen wil 

dat zeggen dat je dat kan vergroten. Als de peultjes naar binnen wijzen dan kan je dit verkleinen. 

 
druk je op de pijltjes die naar binnen staan dan gaat die bestelling terug klein worden. 

 

 door te drukken op dit icoon  kan je de bestelling afdrukken 
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 : Men drukt op start als men start met de bereiding van de 

bestelling, dan krijgt het ticket ook eenandere kleur (groen), dit zien de gerelateerde jobs ook dat de 

bereiding gestart is . 

 Als het product klaar is dan kan je op de GEREED/KLAAR knop drukken en 

dan verdwijnt de bestelling van je scherm. 

 Hier druk je op als de bestelling volledig klaar is. 

 

Dus als je de bestelling hebt afgesloten zal deze van het scherm verdwijnen, in dit voorbeeld  is ons  

scherm leeg nu. 

 

Invoeren van producten voor bijvoorbeeld Bar warm. 

We gaan nu eens een product voor de warme bar invoeren. Bv een koffie. 

 

Dus we hebben een tafel geselecteerd en hebben daar een koffie geselecteerd en nu kunnen we de 

tafel gewoon sluiten en gaan ze kijken hoe dit op het Keuken/Bar scherm komt. 
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Hier zie je dan dat we voor Bar warm een koffie hebben staan. Aan de rechterkant zien we ook een 

overzicht/samenvatting van al de te maken producten. 

Dus verder zijn alle icoontjes etc  gelijk lopend met boven vermelde voorbeeld 

Invoeren van meerdere producten voor verschillende keukens. Bar koud, Bar warm, 

Keuken koud, Keuken warm 

Nu gaan we eens verschillende producten invoeren. 

We zullen nu eens een koffie, een palm, een salade en een spaghetti invoeren zodat je kan zien hoe 

dat op het keuken scherm verschijnt. 

 

Zoals je nu kan zien hebben de vier producten ingegeven en kunnen we de tafel sluiten. En dan 

kunnen we kijken hoe die op het keukenscherm verschijnen. 
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Hier kan je links dus het ticket zien voor de koude bar. De Palm maar deze ziet ook dat er een koffie 

dient klaargemaakt te worden op de Bar Hot bij. De warme en koude drank komen erop te staan 

omdat we in je terminal gezegd hebben dat de verwante taken ook moest tonen. Zie pag 7. En aan 

de rechterkant ziet hij een overzicht van alle dranken die gemaakt moeten worden. 

 

Hier kan je links dus het ticket zien voor de warme bar. De koffie maar deze ziet ook dat er een palm 

dient klaargemaakt te worden op de Bar Cold. En aan de rechterkant ziet hij een overzicht van alle 

dranken die gemaakt dienen te worden. 

 

Hier kan je links dus het ticket zien voor de koude keuken. De salade, maar deze ziet ook dat er een 

spaghetti dient klaargemaakt te worden op de Kitchen HOT. En aan de rechterkant zien we een 

overzicht van alle keuken producten die gemaakt dienen te  worden. 
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Hier kan je links dus het ticket zien voor de warme keuken. De spaghetti maar deze ziet ook dat er 

een Salade gewokte kip dient klaargemaakt te worden op de Kitchen Cold. En aan de rechterkant 

zien we een overzicht van alle warme keuken producten die gemaakt moeten worden. 

 

Dan kan je ook van mekaar zien of en wanneer deze bestelling reeds gestart is of niet. 

 

De koude bar is gestart met het maken van de palm. 
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De warme bar ziet dus dat de koude bar gestart is met het maken van de palm. Dus kunnen zij ook 

starten met het maken van de koffie. Zo krijgt de klant altijd heerlijk koude en warme dranken te 

samen. 

 

Hier hebben we dan de warme bar gestart met het maken van de koffie. Bij het starten van een 

bestelling zal deze rondom groen gaan tonen 
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En dus ook aan de koude bar zien ze dat de koffie gemaakt wordt. 

Nu zijn beide dranken klaar en kunnen we die als gereed/Klaar zetten. Dus drukken we op de 

GEREED/KLAAR knop van de drank die klaar is. 

 

Hier aan de warme kant zie je dan dat de Palm een ander icoontje heeft gekregen het icoontje van te 

kunnen serveren , zo wordt dit weergegeven aan de warme kant. 

Dit gebeurd ook andersom als eerst de koffie klaar zou zijn. 
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Bij de koude keuken zien we het Gerecht Salade maar zien we ook dat er een spaghetti bij is.  

 

Bij de warme keuken zien we het Gerecht Spaghetti maar zien we ook dat er een salade bij is. 

We gaan eerst de spaghetti starten daar deze langer op dient te staan dan het maken van een 

salaatje. Dus we gaan die starten en dan ga je zien wat de koude keuken ziet. 
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Zoals je kan zien, zie je dat de warme keuken gestart is met de spaghetti klaar te maken. Nu kunnen 

we dan ook starten met het maken van het slaatje. 

  



 25 

 

Dus bij de warme keuken zie je dat ze ook begonnen zijn aan hun slaatje. Als de warme keuken klaar 

is kunnen ze op de knop GEREED/KLAAR drukken en dat zien ze dan ook bij de koude keuken want 

dan verdwijnt het warme Gerecht. 

 

Zoals je kan zien is de spaghetti weg van het ticket van de koude keuken. Als de koude keuken ook 

klaar is dan kunnen die ook op de knop GEREED/KLAAR drukken. 
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Invoeren product met een optie 

 

Ook als we een product invoeren met een optie dan komt deze optie ook op je barscherm terecht. 

 

Zoals je kan zien hebben we de optie EEN geselecteerd bij het product Palm. 

 

Dus zoals je kan zien zie je de optie EEN ook op je barscherm verschijnen. En die word took gegeven 

bij het overzicht aan de rechterkant. 
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Hier hebben we gekozen voor een Steak die saignant gebakken dient te  worden, met Provencaalse 

saus en met gratin. 

 

Zoals je kan zien zijn de opties ook meegekomen op je keukenscherm. Alsook aan de rechterkant zie 

je ook een overzicht/samenvatting van wat je dient te  maken. 
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Nu hebben we nog een bestelling bijgetikt en deze kunnen we ook zien op je keukenscherm. 

 

Hier krijg je nu wel een melding van opgepast voor die tafel heb ik een product bijgetikt. 

Dus als je nu op de waarschuwing drukt krijg je de hele bestelling te zien. 

 

Zoals je hier kan zien heb je de hele bestelling en aan de rechterkant zie je dan weer een 

overzicht/samenvatting van alle bestellingen voor de keuken. 
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Invoeren van een product dat dringend is. 

Je kan hebben dat een product dingend is dan kan je dat ook aangeven door een opmerking erbij te 

plaatsen. Dit wordt meestal gebruikt voor frieten die bijbesteld worden. 

In ons geval gaan we een koffie tikken en zeggen dat het dringend is. 

 

Hier hebben we 2 koffies besteld en nu gaan we ook aangeven dat het dringend is. Dit doen we door 

op - icoontje te drukken en dan krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier zie je dan het scherm waar je de optie kan aanvinken dat het dringend is. 

Dus we klikken op -icoontje om te zeggen aan de bar dat het dringend is. Dit kan je dus ook 

voor de anderen aanklikken, dus kan ook voor bar koud, keuken koud, keuken warm. 
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Hier zie je dan dat we het aangeduid hebben dat het dringend is.  

 

We zien het ook al op ons tafelplan dat er een dringende bestelling is getikt. 

Nu gaan we even kijken op het keukenscherm. 

 

Hier zie je ook dat het dringend is. 
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Een bestelling in pauze zetten. 

Je kan ook een product in pauze zetten. 

 

Dit doe je dan door een tafel terug te openen en dan op het -icoontje te drukken en daarna 

moet je dat in pauze zettean, en dit doen we door op het -icoontje te drukken. En het 

icoontje veranderd ook van kleur  

 

Je ziet ook op je tafelplan dat er een bestelling in pauze staat. 
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Hier zie je dan dat het in pauze of on hold is gezet. 

Als je op het icoontje drukt dan gaat dat weg. 

 

Maar je ziet nog steeds dat die in pauze staat doordat het icoontje rood is. 

 

De pauze opheffen doe je dan net op dezelfde manier als in pauze zetten. 

 

Je opent de tafel drukt op het -icoontje en daarna druk je dan op het -icoontje en 

het icoontje veranderd van kleur .  

 

Als je op het icoontje drukt dan gaat dat weg. 
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Zoals je kan zien nu is die waarschuwing weg, door erop te drukken. En ook het icoontje is terug 

zwart. 

Bijboeken van een product op een openstaand order. 

We gaan een product bij boeken van een order dat nog niet af is. 

Hier zie je dat het order nog niet gestart is en dus nog open staat. 

 

Op dit order gaan we nog 2 artikelen bijboeken. 

 

We hebben 2 cappuccinos bijgeboekt. 
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Op het barscherm komt er dan een waarschuwing te staan. Die kan je dan bevestigen door gewoon 

op het icoontje te drukken. 

 

En hier zie je dan die 2 cappuccinos bijgetikt staan. 
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Invoeren van een product met een opmerking/notitie. 

We gaan een product invoeren en we gaan er een opmerking bijzetten bv geen tomaat. 

 

Hier hebben we een product geselecteerd en we hebben er een opmerking bijgeschreven bv geen 

tomaat. 

 

Hier zie je dan je keukenscherm met de vermelding van de opmerking GEEN TOMAAT. 

 

We gaan een opmerking/notitie bij een product typen. Dit doe je door op het -icoontje te 

drukken en dan kan je er een opmerking bijzetten. 
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Hier zie je dan dat we een opmerking/notitie geschreven hebben.  

 

Zoals je kan zien is de opmerking/notitie ook doorgekomen. 
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Invoeren van een product voor take-away of Levering. 

Ook orders voor Take-Away en Leveringen komen op het Keukenscherm. 

Take-Away ASAP. 

We gaan een bestelling maken voor Take-Away. Bij een Take-Away bestelling kan men aanduiden 

wanneer de klant de bestelling komt afhalen. Deze tijd kan men dan ook ingeven in de popup. We 

kunnen ook een  ASAP bestelling maken, dus de klant belt en wil zo snel mogelijk komen 

bijvoorbeeld. 

 

Dus als je bovenaan op Take-Away drukt dan komt er meteen een nieuwe popup voor de datum en 

tijd in te stellen. 

Je kan een tijd instellen maar je kan ook ASAP drukken. Dus dat het zo snel mogelijk klaar moet zijn. 

We gaan voor nu eens ASAP aanvinken en daarna op selecteren klikken. 

 

iSoftli laat geen tijd zien daar er nu ASAP staat. En je kan gewoon op SELECTEREN DRUKKEN. 
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Hier hebben we een spaghetti groot aangeklikt en dan kunnen we het ticket sluiten als de klant nog 

niet betaald heeft. 

 

Je ziet hier de popup die verschijnt. Je dient wel een klant aan de Take-Away bestelling te koppelen. 
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Hiervoor klikken we op het  icoontje. Om de klant te selecteren, of aan te maken als 

het een nieuwe klant betreft. We gaan een bestaande klant nemen. 

 

Hier vullen we de naam in en drukken op -icoontje om de klant te zoeken. 

 

En dan krijg je een lijst met alle klanten die Gunther bevatten en je selecteert de juiste klant door op 

het  icoontje achter de naam te klikken en krijg je volgend scherm te zien. 
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Hier zie je dan de naam van de klant staan en kan je het ticket sluiten. 

 

Hier zie je dan dat het voor afhalen is aan het  icoontje bovenaan. En de naam van de klant 

zie je ook en de tijd en natuurlijk het gerecht dat gemaakt dient te  worden. 

En deze bestelling verwerk je gewoon zoals alle andere. Je start die en je klik op gereed als de 

bestelling  klaar is. 
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Zo de Take-Away bestelling is klaar en dan kan de klant betalen. 

 

Take-Away met een datum en tijd. 

We gaan een bestelling doen voor Take-Away. Bij een Take-Away bestelling heb je ook een 

tijdsaanduiding wanneer de klant de bestelling komt afhalen. We gaan een datum en uur ingeven. 

 

Dus als je bovenaan op Take-Away drukt dan komt er meteen een nieuwe popup voor de datum en 

tijd in te stellen. 

Je kan een tijd instellen maar je kan ook ASAP drukken. Dus dat het zo snel mogelijk klaar moet zijn. 

We gaan voor nu eens datum en tijd ingeven en daarna op selecteren klikken. 
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Je kan de datum en tijd aanpassen – 06/12/2022 om 11h15. En je kan gewoon op SELECTEREN 

DRUKKEN.  

 

Hier hebben we een tagliatelle zalm aangeklikt en de klant betaald onmiddelijk dus klikken we op het 

juiste betaalmiddel. 
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Je ziet hier de popup die verschijnt. Je dient dus wel een klant aan de Take-Away bestelling te  

koppelen. 

 

Hiervoor klikken we op het  icoontje. Om de klant te selecteren, of aan te maken als 

het een nieuwe klant betreft. We gaan een bestaande klant nemen. 
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Hier vullen we de naam in en drukken op -icoontje om de klant te zoeken. 

 

En dan krijg je een lijst met alle klanten die Gunther bevatten en je selecteert de gewenste klant door 

op het  icoontje achter de naam te klikken en krijg je volgend scherm te zien. 

 

Hier zie je dan de naam van de klant staan en kan je het ticket sluiten door de betaalwijze aan te 

klikken. 
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Hier zie je dan dat het voor afhalen is aan het  icoontje bovenaan. En de naam van de klant 

zie je ook en de tijd en natuurlijk het gerecht dat gemaakt moet worden. 

En dit order verwerk je gewoon zoals een andere bestelling. Je start die en je klik op gereed als de 

bestelling klaar is. 

 

 

  



 46 

Levering order aan een klant ASAP. 

We gaan een bestelling maken  voor Levering. Bij een Levering bestelling heb je ook een tijd waarop 

de klant de levering wenst te ontvangen. We gaan deze bestelling  als ASAP ingeven. Een levering 

bestelling heeft ook een adres en naam nodig. 

 

Dus als je bovenaan op Levering drukt dan komt er meteen een nieuwe popup voor de datum en tijd 

in te stellen. 

Je kan een tijd instellen maar je kan ook ASAP drukken. Dus dat het zo snel mogelijk klaar moet zijn. 

En dan kan je op selecteren klikken. Nu dienen  we nog een klant in te voeren. We gaan nu eens een 

nieuwe klant invoeren. 

 

Hier klikken we dan op het  icoontje om naar contacten te gaan. Zodat we een 

nieuwe klant kunnen ingeven. 
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Hier klikken we op NIEUWE KLANT. En dan krijgen we het scherm te zien om een nieuwe klant in te 

geven. 

 

Hier vul je dan al de gegevens in van de klant en druk je op OPSLAAN. 

 

En automatisch wordt je bestelscherm geopend. En je kan zien dat die gekoppeld is aan de Klant die 

je reeds hebt ingegeven. In ons geval is dat Gunther Levering. 

Nu kan je de producten inzetten die de klant wenst geleverd te krijgen. 
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We gaan voor een spaghetti groot en een cola. 

 

Je ziet hier de bestelling.  

In dit voorbeeld  rekenen we  het ticket direct af. 

 

 

Hier zie je dan dat het een levering is aan het  icoontje bovenaan. En de naam van de 

klant zie je ook en de tijd en natuurlijk het gerecht dat gemaakt dient te  worden. 

En deze bestelling verwerk je gewoon zoals alle anderen. Je start die en je klikt op gereed als de 

bestelling klaar is. 

Dus als alles klaar is, kan diegene die de levering doet de bestelling gaan leveren. 
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Expedited scherm - Uitleveringsscherm. 
Expedited scherm is eigenlijk een uitleveringscherm. Voor grote restaurants is dat wel handig. 

Hier kan je de verschillende tickets volgen en kijkenwanneerze gestart zijn wanneer ze beeindigd zijn. 

Doordat er op het keukenscherm een Gerecht gestart wordt ga je dat ook te zien krijgen op je 

uitleveringsscherm. 

 
Zoals je kan zien op je uitleveringsscherm zijn ze gestart met het tappen van je bier en ook met het 

voorgerecht. 

Van zodra dat er een gerecht gereed is gaat het icoontje ook veranderen. 

 
Hier kan je dan zien dat het pintje klaar is om op te dienen. Dit kan je dan bevestigen op je 

uitleveringsscherm door op de OK-knop te drukken. 
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Hier gaat hij vragen of je het KDS scherm wilt aanpassen, hierkan ja  

En dan hier zie je dat je het biertje opgediend hebt en op OK-knop gedrukt. 

 

 
En bij keukengerechten krijg je een ander icoontje te zien om op te dienen. Hier kan je dan ook weer 

op de OK-knop drukken als het opgediend is. 
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Leveringsscherm voor Take Away of Leveringen. 
Hier heb je zoals je een expedited-uitleveringsscherm hebt ook een scherm voor de Take-Away of 

voor de Leveringen. 

Hier kan je dan zien als er een levering of een Take-Away is. 

 
Hier zie je dan dat er twee orders zijn eentje voor Take Away en eentje voor Levering. Je zie ook voor 

wanneer deze klaar dienen te zijn.Je ziet ook dat ze betaald zijn. 

 
Door op het order te drukken wordt het order geopend als het nog niet betaald is of  het wordt 

verwijderd als het order betaald is, uit je leveringscherm. 

Bij een levering ga je nog even de bezorger moeten aangeven. Dan komt die in het scherm van 

uitlevering te staan. 

 
Ziehier een levering van een order dat nog niet betaald is. Dat zie je dan onderaan het ticket. Als je 

nu op het ticket drukt dan gaat hij vragen voor de bezorger in te geven. 

 
Hier zie je dan dat je de vezorger nog moet ingeven. We selecteren de bezorger en klikken op de 

OPSLAAN knop.  
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Ziehier dan wordt het order verplaatst naar het te leveren scherm. Als de bezorger dan terug komt 

zal die het geld van de klant aan jullie moeten geven en dan kan je dat ticket afrekenen. Dus je drukt 

op het ticket en het order gaat open en dan kan je het afrekenen, door de juiste betaalwijze in te 

geven. 
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KDS taak instellen dat je per gang wilt werken. 
Indien je deze zo instelt , dan kan je die ook apart starten en stoppen en terugroepen. We gaan deze 

kant nu uitleggen. 

Hierbij moeten we dan wel de verschillende KDS-taken aanmaken en goed zetten. 

We hebben hiervoor een Multi Hot en een Multi Cold aangemaakt. Zie hieronder de printscreens 

 

 

Zoals je hier kan zien hebben we een Multi Cold en een Multi Hot aangemaakt met respectievelijk dat 

de Hot de Cold kan zien en visa versa. 

We hebben in de KDS taak ook gezet dat ze per gang moeten draaien. GEGROEPEERD PER GANG. 

Hierbij kan je dan ook de gangen afzonderlijk starten. 

Nu gaan we wat voorbeelden bekijken en verwerken. 
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Gewoon alles afzonderlijk in de volgorde verwerken. 

Hier gaan we een voorbeeld genereren met een voorgerecht, hoofdgerecht en een nagerecht dat 

ook zo zal uitgevoerd worden in de keuken. 

 

Zoals je kan zien hebben we hier de verschillende gangen staan die ga je ook zien bij de 

keukenschermen. Hot en Cold. 

 

Hier heb je dan de COLD keuken. Met links de gerechten volgens gang Voorgerecht en Nagerecht. En 

eronder de HOT keuken. En rechts de samenvatting. 
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Hier heb je dan de HOT keuken. Met links de gerechten volgens gang hoofdgerecht. En eronder de 

COLD keuken. En rechts de samenvatting. 

  

Zoals je hier kan zien hebben we aan de Cold kant het voorgerecht gestart en dat kan je dan ook zien 

aan de Hot keuken, door de kookpot. 
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Hier zie je dan dat het gerecht klaar is. Dan krijg je een gele omkadering van de titel voorgerecht. Je 

kan die ook nog eens uitklappen door op het gerecht te drukken. Dat is dan foto 3. 
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Dit is het scherm van de pas. Hier kan je dan zien dat het gerecht kan vertrekken naar de tafel, door 

het icoontje, de hand met het dienblad. 

Hier kan je dan op de OK knop drukken zodat je het mee kan pakken naar de tafel. 

 

We kunnen ook zelf aangeven het voorgerecht is afgeruimd nu kunnen we verder met het 

hoofdgerecht. Dan Drukken we op het scherm van de pas AANVRAAG GANG. 

 

Hier zie je dan doordat je een schermpje naast de AANVRAAG GANG ziet dat we de aanvraag gedaan 

hebben naar de keuken toe. 
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In de keuken ga je dan een vraag zien voor het voorgerecht zoals je hier kan zien. Deze klikken we 

weg en dan klikken we op start hoofdgerecht. 

   

Zoals je dan kan zien op de Hot keuken dat we gestart zijn en dat zie je dan ook bij de Cold keuken 

daar zie je dan een kookpot staan, zodat die weten dat je bezig bent met het hoofdgerecht. 

 

Alsook aan de pas kant zie je door de kookpot dat de keuken met het hoofdgerecht bezig is. 
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Doordat je op Klaar gedrukt hebt in de Hot keuken verdwijnt dat ticket daar omdat er geen warme 

gerechten meer op het ticket staan. En aan de Cold keuken zie je dat het hoofdgerecht klaar is door 

de gele kleur aan de naam Hoofgerecht. 

 

 

En aan de paskant zie je dat het hoofdgerecht klaar is om mee te pakken naar de tafel door het 

icoontje van het handje met het dienblad. 

Hier kunnen we dan op de OK knop drukken als we het gerecht meenemen. 

En dan kunnen we weer zoals we het hoofdgerecht hebben aangevraagd in de keuken een request 

doen voor het nagerecht als we het hoofdgerecht afruimen. 
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Dus aan de paskant (expedited scherm) zie je dat we de aanvraag gedaan hebben doordat er een 

icoontje langs de AANVRAAG GANG staat. 

   

 

Hier zie je dan de aanvraag, voor de voortgang van het dessert, eerste foto, tweede foto is de start 

van het voorgerecht en de derde foto is dan dat ze eraan bezig zijn zoals je kan zien met de kookpot. 

Dus wanner deze klaar is kunne we op de DONE knop drukken van het Cold keuken scherm. 

  

Als die klaar is in de keuken dat kan je zien doordat er aan de pas (expeditie scherm) een icoontje 

komt te staan met de hand en het dienblad zodat je het naar de tafel kan brengen. 
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Als je dus op de OK knop drukt dan is het bestelling afgewerkt. 

Dit kan je dan ook hebben voor de bar natuurlijk. Maar dit is hetzelfde principe als de keuken. 
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Een Gerecht van Gang veranderen. 

We gaan een voorgerecht naar hoofdgerecht zetten. Dan kan je zien hoe dat op het keukenscherm 

komt. 

 

Zoals je ziet hebben we een voorgerecht, hoofdgerecht en een nagerecht. 

We gaan nu het voorgerecht veranderen naar een hoofdgerecht. 

 

We selecteren het Gerecht en dan selecteren we het icoontje  om de gang te veranderen. 
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Hier zie je dat het van gang is veranderd. 

 

Hier komt het dan op het keukenscherm te staan dat die veranderd is. En dan druk je erop en krijg je 

volgend scherm te zien. 

 

Hier zie je dat die veranderd is in Hoofdgerecht. 

 


