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Phone House hjälper Mat på jobbet att arbeta mobilt   
 

Phone House har levererat en lösning med surfplattor och tekniska hjälpmedel som 

underlättar det dagliga arbetet med leveranser till Mat på jobbet-butikerna. 

Mat på jobbets medarbetare fyller på mat och dryck i sina kylskåp ute hos kunderna och 

tidigare arbetade dem med streckkodsläsare och utskrift av ordersedlarna på papper.  

Sedan årsskiftet 2011/2012 har Mat på jobbet bytt till ett helt elektroniskt system bestående av en 

handscanner som sätts ovanpå handen och kopplas trådlöst till en iPad via Bluetooth. I sin egen 

Mat på jobbet-app fyller man i returer och mat som ska fyllas på, sedan går informationen direkt 

till huvudkontoret för behandling. Skulle det inte finnas täckning när man scannar väntar appen 

tills täckning finns innan informationen skickas. 

I de 750 Mat på jobbet-butikerna finns betalterminaler som kräver ett SIM-kort med abonnemang 

för dataöverföring. Kvällstid för terminalen över information om alla transaktioner vilket gör att 

mycket data ska skickas varje dag. Phone House har hjälpt till med upphandlingen av 

abonnemangen vilket ledde till att kostnaden sänktes samtidigt som datamängden kunde ökas. 

 

Jonas Enqvist är inköpschef på Mat på jobbet och har haft hand om implementeringen av både 

den nya telefonin samt iPad- och scannerlösningen. 

 – Vi har sedan årsskiftet infört enhetliga telefoner hos oss, och valet föll på iPhone. Vi använder 

Exchange och det fungerar mycket bra med iPhone. Dessutom håller vi på att implementera 

den nya handscannern och iPaden. Butikspersonalen är hittills mycket nöjd och det fungerar 

precis som aviserat, säger Jonas Enqvist. 

 

I samband med inköpet av mobiltelefoner och surfplattor hjälpte Phone House till att 

omförhandla abonnemangen med operatören till mer förmånliga avtal. Handscannrarna är 

införskaffade med en finansieringslösning vilket gör att Mat på jobbet slipper binda kapital och 

istället får en fast månadskostnad.  Samarbetet med Phone House har gett högre effektivitet och 

lägre kostnader.  

Om Mat på jobbet 

 

Mat på jobbet är företaget som levererar en komplett lösning för måltider och dryck på 

arbetsplatser. De ställer ut snygga och lättanvända butiker, kylskåp, microugnar och allt som 

behövs för frukost, lunch, mellanmål, kaffe och middagar, allt efter kundens önskemål. De 

anställda får ett Mat på jobbet-kort som de registrerar köp med, sedan dras den sammanlagda 

månadssumman man handlat för från lönen.  

 



För mer information vänligen kontakta: 

 
Jonny Malmlöf, PR-ansvarig, 0735-20 08 58, jonny.malmlof@phonehouse.se  

Hemsida: www.phonehouse.se  

Twitter: http://twitter.com/PhoneHouseSWE 

Facebook: http://www.facebook.com/phonehouseSWE 

Blogg: http://blogg.phonehouse.se/ 

Phone House är idag Sveriges största oberoende återförsäljarkedja inom mobiltelefoni, bredband och laptops. Phone 

House står för cirka 15 procent av den svenska mobilmarknaden. Vi är ett miljöcertifierat företag enligt ISO 14001 normen 

och har drygt 500 anställda och 112 butiker i Sverige. Våra ägare är Best Buy Europe som ägs av Best Buy och The 

Carphone Warehouse. Best Buy är världens ledande återförsäljarkedja inom hemelektronik och har över 1300 butiker i 

USA, Kanada och Kina. The Carphone Warehouse är Europas största oberoende återförsäljare av mobiltelefoner. I 

Europa går de drygt 2 400 butikerna under namnet ”Phone House". 
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