
Juvenes Ravintolapalveluiden tilauslomakkeen käyttö 

Kirjautuminen 

1. Mene osoitteeseen https://juvenes.idid.fi/tilaus.
2. Kirjoita kenttiin aiemmin saamasi käyttäjätunnus ja salasana.

3. Napsauta Kirjaudu.

 Kirjauduttuasi sisään sivulle ilmestyy valikko.

Jos olet unohtanut salasanasi, 
napsauta Kirjaudu-painikkeen alta 
löytyvää Unohtuiko salasanasi?  
-linkkiä

Kirjoita kenttään käyttäjätunnuksesi 
tai tunnuksen luomisessa käytetty 
sähköpostiosoite ja napsauta Lähetä 
salasana. 

Salasana lähetetään sähköpostiisi. 

https://juvenes.idid.fi/tilaus


4. Napsauta yrityksen tai organisaation nimeä.

 Siirryt tilauslomakkeeseen.

Tilauslomakkeen täyttäminen 

Tilauslomakkeessa on kolme osiota: 
1) Ravintolan valinta -valikko
2) Tilauksen tiedot - avoimet kentät
3) Tilauksen lähetyspainike

Valitse 
ravintola 
listasta. 

Täytä osioissa 
tarvittavat 
kentät tilausta 
varten. 

Lopuksi lähetä 
tilaus 
napsauttamalla. 



1. Valitse ravintola napsauttamalla Valitse ravintola -kohdassa kenttää ja valitse ravintola listasta.

Alla olevat osiot Tilaajan tiedot, Tilaisuuden tiedot, Ravintolapalvelutilaus ja Osallistujat saattavat olla 
supistettuina.  

2. Avaa osio ja näytä kentät napsauttamalla osion nimeä.

Vastaavasti voit supistaa osion napsauttamalla otsikkoa uudelleen. Täytetyt tiedot säilyvät 
supistetussa osiossa. 



3. Täytä tilaajan tiedot. Pakolliset kentät on merkitty punaisella.

4. Täytä tilaisuuden tiedot.
 Valitse aloitus- ja lopetuspäivä napsauttamalla kalenteria ja valitsemalla päivät.
 Valitse aloitus- ja lopetusaika napsauttamalla kelloa ja valitsemalla aika.

Jos haluat lisätietoa kentästä, vie osoitin työkaluvihjeen  ylle, jolloin lisätietoruutu avautuu. 

Yrityksen nimi on 
pakollinen kenttä. 

Osasto-kentän 
voi jättää 
tyhjäksi. 

Kenttien automaattinen täyttö 

Jos haluat nopeuttaa lomakkeen täyttöä jatkossa, voit ottaa selaimessa käyttöön 
automaattisen täyttötoiminnon, jolloin selain ehdottaa kenttiin sisältöä ensimmäisen 
täyttökerran jälkeen. 

Internet Explorer 
1. Avaa Internet Explorer -selain.

2. Napsauta työkalupainiketta  oikeassa yläkulmassa ja valitse Internet-
asetukset.

3. Valitse Sisältö-välilehti ja kohdassa Automaattinen täydennys, napsauta
Asetukset.

4. Valitse Lomakkeet ja napsauta kahdesti OK.

Mozilla Firefox 
1. Avaa Mozilla Firefox -selain.
2. Napsauta valikkoa vasemmassa yläkulmassa ja valitse Asetukset ja uudelleen

Asetukset.
3. Valitse Tietosuoja-välilehti ja kohdassa Historiatiedot valitse Säilytä

lomakkeiden ja hakupalkin tiedot.
4. Napsauta OK.

Google Chrome 
1. Avaa Google Chrome -selain.

2. Napsauta Chrome-valikkoa  oikeassa yläkulmassa ja valitse Asetukset. 
3. Napsauta Näytä lisäasetukset.
4. Salasanat ja lomakkeet -osiossa valitse ruutu Ottamalla automaattisen täytön

käyttöön voit täyttää verkkolomakkeet yhdellä napsautuksella.



Lomakkeen lähettäminen 
 
Kun olet täyttänyt kaikki lomakkeessa vaadittavat kentät, lähetä tilaus napsauttamalla Lähetä. 
 
 Tilauksesta lähetetään kopio lomakkeella antamaasi sähköpostiosoitteeseen. 

 

Ongelmatilanteissa 
 
Mahdollisissa ongelmatilanteissa lähetä palautetta sivuista. Palautteen avulla voimme tehdä sivuistamme 
toimivammat ja käytöstä helpompaa ja sujuvampaa. 
 

1. Napsauta sivun alalaidassa Palaute. 

 
2. Valitse palautteen aiheeksi www-sivut 

(tai siirry lomakkeeseen suoraan linkistä http://juvenes.fi/fi-fi/juvenes/palaute/www-sivut.aspx). 
3. Kerro palautelomakkeessa, että kyseessä on ongelma ravintolapalveluiden tilauslomakkeessa ja 

anna lisätietoa ongelmasta. 
4. Lähetä palaute napsauttamalla Lähetä. 

http://juvenes.fi/fi-fi/juvenes/palaute/www-sivut.aspx�
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Ravintolapalveluiden tilauslomakkeet
Tilauslomakkeet ovat vain kirjautuneiden vakioasiakkaiden käytössä.

Tutustu tarvittaessa lomakkeiden käyttöohjeeseen.

Valitse ravintola tai oma yrityksesi:

Tilauslomakkeet
   

 Kirjaudu sisään asiakastunnuksella

OAMK

Käyttäjätunnus:

Salasana:

 KIRJAUDU  PERUUTA

 

RESET PASSWORD

Juvenes Oy Hallinto
Hatanpään valtatie 11

 Juvenes Juhlapalvelu
Juhla-, kokous- ja

 Yrityspalvelut
Juhlat ja tilaisuudet

 Tarjouspyyntö
Palaute

  

⌕
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33100 Tampere

- laskutustiedot
- puhelujen soittohinnat

saunatilat
Puh. 0207 600 300
juhlapalvelu@juvenes.fi

Ravintolat ja kahvilat
Ateriapalvelut
Juvenes Oy

Yhteystiedot
Rekrytointi
Sivukartta
Maksutavat
Toimitusehdot

Juvenes Oy on valtakunnallinen ravintola- ja palveluyritys, joka tarjoaa laadukkaita ravintola-, ateria- ja kahvilapalveluja
sekä juhla- ja kokouspalveluita. Juveneksessa työskentelee 250 henkilöä ja liikevaihto on noin 21 miljoonaa euroa
vuosittain. Juveneksen ravintoloissa tarjoillaan vuosittain noin 2,7 miljoonaa ateriaa.  

Kirjaudu Copyright 2020 Juvenes Oy, tekninen toteutus ConnectingTalents Oy, ulkoasun suunnittelu Mainio Käyttöehdot Tietosuojaselosteet

https://juvenes.idid.fi/yritys
https://juvenes.idid.fi/laskutus
https://juvenes.idid.fi/puhelujensoittajahinnat
https://juvenes.idid.fi/juhla-ja-kokoustilat
https://juvenes.idid.fi/ravintolat
https://juvenes.idid.fi/ateriapalvelut
https://juvenes.idid.fi/yritys
https://juvenes.idid.fi/yhteystiedot
https://juvenes.idid.fi/rekrytointi
https://juvenes.idid.fi/sivukartta
https://juvenes.idid.fi/maksutavat
https://juvenes.idid.fi/toimitusehdot
https://www.facebook.com/juvenesoy/
https://www.facebook.com/juvenesoy/
https://twitter.com/juvenes_oy
https://twitter.com/juvenes_oy
https://www.instagram.com/juvenes_oy/
https://juvenes.idid.fi/Login?returnurl=%2ftilaus
https://juvenes.idid.fi/Terms
https://juvenes.idid.fi/Privacy

	Juvenes Ravintolapalveluiden tilauslomakkeen käyttö
	Kirjautuminen
	Tilauslomakkeen täyttäminen
	Lomakkeen lähettäminen
	Ongelmatilanteissa

	juvenes.idid.fi
	Tilauslomakkeet | Juvenes Ravintolat


	ZlbmVzLmlkaWQuZmkvdGlsYXVzAA==: 
	form1: 
	dnn$ctr2870$Login$Login_DNN$txtUsername: 
	dnn$ctr2870$Login$Login_DNN$txtPassword: 
	dnn$dnnSearch$txtSearch: Search...




