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Eestis visatakse toitlustuskohtades prügikasti ligi 13 miljonit 

kilogrammi toitu aastas. Fudler on platvorm, kus toidukohad 

saavad müümata jäänud toitu odavama hinna eest maha 

müüa. Nii vähendame kvaliteetse toidu riknemist ja 

prügimäele sattumist. Hetkel puudub turult jätkusuutlik plat-

vorm, mis oleks üheaegselt kasulik nii toitlustajale kui ka toidu 

tarbijale.

Fudlerist
Platvormi prototüüp on valminud koostöös restoranidega. Prototüübi 

kujul oleme loonud visiooni platvormi väljanägemisele, frontendis on 

valminud platvormi ülesehitus ja funktsionaalsus. Sujuva lahenduse 

tagamiseks oleme katsetanud andmebaase, testimismeetodeid ja 

pannud paika esmase loogika. Platvormi arendusega oleme tegelenud 

ligi 3 kuud. Praeguseks oleme leidnud juba ka 7 toidukohta, kes on 

nõus meie platvormi tulevikus kasutama.

Toitude kataloog annab kasutajale võimaluse tutvuda restoranide pakkumistega. Kasutaja 

valib restorani, lisab tooted ostukorvi, täpsustab tellimuse andmed ja aja ning sooritab 

makse. Maksekinnitus ja toidu kättesaamise meeldetuletus saadetakse kliendi emailile.

Kasutajavaade

Kasutajavaade ostukorvist Partnerivaade ostukorvist

Partnerivaates saab toidukoht lisada uusi pakkumisi, muuta toodete kirjeldust, hinda ja 

kogust. Uued tellimused laekuvad pärast makse sooritamist restorani vaatesse. Pärast 

kliendile toidu üleandmist saab restoran tellimuse lõpetada. Varasematest tellimustest 

annab ülevaate tellimuste ajalugu.

Tulevikuplaanid
Meie eesmärk on platvorm kuu aja pärast valmis 

saada ja Tartus käivitada. Augusti lõpus alustame 

suurema turunduskampaaniaga, sest siis jõuavad 

tudengid kooli tõttu Tartusse tagasi. Novembri 

lõpuks loodame leida juba 30 toidukohta ning 

seejärel laieneda oma platvormiga juba Tallinnasse.

Platvormi arenduse lõpule viimiseks lisame 

järgmise kuu jooksul makselahenduse. 

Samuti viime kokku platvormi disaini ja funkt-

sioonaalsuse, testime ning teeme vajalikke 

viimistlusi. Partnerivaates lisame tellimustele 

tõuketeadete funktsionaalsuse, et restoran 

saaks uutest tellimustest võimalikult kiiresti 

teada.

https://bit.ly/2Tze0U5
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