
Postup objednávání jídel přes terminál

Stravu je možné objednávat také na terminálech, které jsou umístěny v prostoru před jídelnou.
Na těchto terminálech si můžete objednat vždy v době vydávání obědů, tj. od 11:00 do 14:30.

Uzávěrka objednávek stravy na následující den je vždy ve 14:30 předchozího dne!

Přihlašování

Přibližte čip ke kontaktu.

Na okamžik se objeví jméno majitele přikládaného čipu.



(Poznámka: strávníci, kteří se nepřihlásí, si i tak mohou prohlížet Jídelníček, nemohou však jídla
objednávat a odhlašovat.)

Obrazovka je dotyková a ovládá se prstem!

Nyní můžete zmáčknout výběr 1 - Informace pro Vás - zde se můžete dozvědět krátká
upozornění.



Samotné prohlížení, objednávání a odhlašování jídel najdeme ve výběru 2 - Jídelníček.



Červený rámeček kolem nabídky jídel znamená, že na tento den NELZE objednávat.

Zelený rámeček kolem nabídky jídel znamená, že na tento den LZE objednávat



Modrý rámeček kolem nabídky jídel - na tento den lze provádět jen některé operace

Pomocí tlačítek se šipkami v horní liště můžete měnit aktuální zvolený den.

Ve zvoleném dni si vyberte z nabídky jídlo, které si chcete objednat a dotkněte se na obrazovce
kdekoliv v prostoru napsaného textu vybraného jídla.



Objednávka se označí symbolem modrého zatržítka

Podobně funguje také odhlášení jídla - v tomto případě se dotknete obrazovky na řádku
ODHLÁŠENÍ.



Odhláška se označí symbolem modrého zatržítka.

Po navolení všech vašich požadavků a pro ukončení objednávek musíte opět přiblížit svůj čip

ke čtečce. Na okamžik se objeví nápis ukončení objednávek a jméno majitele přikládaného

čipu.



Všeobecné informace pro strávníky

Změny objednávek je možné provádět na následující stravný den do 14:30 hodin.
Povoleny jsou přihlášky i odhlášky, je možné provádět změny menu.
V záhlaví každého dne se objevuje společná polévka, zákusek a nápoj. Tyto položky
jídelníčku se neobjednávají, pro daný den jsou společné pro všechna menu.
Pokud nemá strávník na kontě dostatek peněz, neumožní mu systém provést objednávku,
objeví se hlášení Nedostatečný kredit.
Objednávat lze pouze jedno menu na jeden den.
Objednávku je nutné ukončit opětovným přiblížením čipu ke čtečce.
Pokud je obrazovka bez činnosti více než 20 vteřin, sama se objednávka ukončí do
základní obrazovky.
Objednávání se samo ukončí ve 14:30 hodin a vypne se automaticky i počítač.
Pokud má strávník některý den zablokovaný (provede hospodářka jídelny například na
žádost rodičů), nemůže si na tento den provést objednávku. Namísto textu ODHLÁŠENO
se objeví ZABLOKOVÁNO, rámeček kolem nabídky jídel má červenou barvu.


