OBJEDNÁVKY JÍDEL PŘES INTERNET
JAK SE PŘIHLÁSIT DO SYSTÉMU?
Na internetových stránkách naší školy na adrese www.4zskolin.cz se na hlavní stránce (případně všech
stránkách školní jídelny) nachází odkaz Objednávka jídel. Po automatickém přesměrování na stravovací portál
budete vyzváni k zadání uživatelského jména a hesla.
Pokud neznáte své přihlašovací jméno a heslo, obraťte se prosím na kancelář školní jídelny (321 724 045,
kolarova@4zskolin.cz).Po prvním přihlášení doporučujeme změnit své heslo pomocí menu Nastavení. Zadejte
své současné heslo a poté 2x heslo nové.

OBJEDNÁVÁNÍ JÍDEL
Objednávky je možné realizovat v jídelníčcích. Ty jsou dostupné ve dvou zobrazeních pod volbami Denní a
Měsíční. Po úspěšném přihlášení budete automaticky přesměrováni na denní objednávku jídel. Po stisknutí
vybrané volby se zobrazí seznam jídel. Každý den obsahuje seznam jídel, která jsou dostupná s cenou a
označením.
Kromě seznamu jídel a kalendáře se na obrazovce jídelníčků zobrazují hlavní ovládací prvky. Jsou jimi tlačítka
vedle jednotlivých jídel, na nichž se zobrazují různé nápisy (např. Objednat, Zrušit, Nelze objednat ...). Pokud je
tlačítko:




zelené, pak to znamená, že objednání je povoleno,
modré, pak to znamená, že rušení je povoleno,
červené, pak to znamená, že objednávání ani rušení není povoleno - důvod zákazu práce s daným
chodem se dozvíte ve vyskakovacím okně pokud najedete kurzorem myši nad text chodu a vyčkáte
cca 2s.

Pokud text na tlačítku zešedne, tlačítko je červené a není možné na něj kliknout, pak není možné provést volbu.
Pokud najedete kurzorem myši nad dané jídlo v jídelníčku a chvíli počkáte vypíše se důvod, proč není volbu
možné provádět (např. objednávky jsou již uzavřeny).
Na pravé straně Denní obrazovky je zobrazen kalendář na aktuální a následující měsíc, kde jsou různými
barvami zobrazené jednotlivé stavy:






bez barvy - není jídelníček - na tento den nebyl zadán jídelníček
světle oranžová - platný jídelníček - jídelníček na tento den je známý
světle modrá - potvrzena objednávka - na tento den již máte objednáno nějaké jídlo
tmavě modrá - dnešní den
tmavě oranžová - volený den - aktuálně zvolený den, který můžete editovat.

Měsíční zobrazení - zobrazí se vám seznam objednávek pro celý měsíc najednou, můžete pohodlně listovat
mezi dny pouhým otočením kolečka myši, nebo posunem lišty v pravé části obrazovky. Objednávat můžete
stejným způsobem jako v případě Denního zobrazení.

UZAVŘENÍ OBJEDNÁVEK
Po provedení objednávky se tlačítko objednat změní na zrušit a změní barvu na šedou. Vedle tohoto tlačítka se
žlutě orámuje cena a označení jídla a vypíše informace čeká se na potvrzení objednávky terminálem. V této
chvíli máte jídlo objednané, avšak není potvrzené.
Objednávky jídel lze provádět do 13:00 hodin předešlého dne (telefonicky do 14:00), kdy budou na internetu
veškeré objednávky potvrzeny (zmizí nápis čeká se na potvrzení objednávky terminálem).

TECHNICKÉ POZNÁMKY
Objednávání jídel je realizováno pomocí internetových objednávek iCanteen. Systém iCanteen je
naprogramován ve vysoce bezpečné a rozsáhle škálovatelné technologii J2EE. Díky tomu je možno ji využívat
téměř na jakémkoli myslitelném operačním systému. Samozřejmostí je možnost využívat zabezpečeného HTTPS
protokolu, který podporují všechny dnes běžně užívané prohlížeče.

POŽADAVKY NA KLIENTA
Pro používání systému iCanteen je zapotřebí mít nainstalovaný podporovaný internetový prohlížeč (např. MS
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape Navigator atd.) s podporou CSS a povolený JavaScript. Pokud
nevíte, zda máte povolený JavaScript, nebo o jakou technologii se jedná, pravděpodobně jej máte povolený.

OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU
Ovládání se děje za pomoci myši. Texty, které jsou podtržené (nebo se po najetí myši nad tento text podtrhnou)
nebo nad nimiž se kurzor myši změní v ukazující ruku, jsou aktivní volby. Ty můžete vybrat jedním stisknutím
levého tlačítka myši.

TECHNICKÉ PROBLÉMY
V případě technických problémů se obracejte na email kral@4zskolin.cz.

