Instrukcja obsługi aplikacji do zamawiania obiadów(ver. 1.2).
Zapraszam do zapoznania się z krótką instrukcją, prezentującą możliwości aplikacji.

*UWAGA
Zamówienie/zmiana/rezygnacja z obiadu jest możliwa najpóźniej do godz. 9.00 dnia,
w którym obiad ma być dziecku wydany. Zmiany tej dokonują Państwo samodzielnie.
Jedynie w nagłych wypadkach modyfikacji może dokonać Pani Gosia(Sekretarka).
Jedyną formą zapłaty za obiady jest przelew bankowy.

1. Wejście do aplikacji i pierwsze logowanie:
- aby skorzystać z aplikacji należy wejść na stronę http://twojaszkola.pl/obiadki

- w oknie jak wyżej przy pierwszym logowaniu należy wpisać w obu polach swój adres e-mail
podany jako kontaktowy dla szkoły i kliknąć „Zaloguj”. Każdy uczeń ma przypisanego jednego
Rodzica do obsługi aplikacji, jeśli więc pojawi się informacja, że aplikacja nie rozpoznała adresu
e-mail, należy spróbować z adresem e-mail drugiego Opiekuna.
* Jeśli pojawi się jakiś problem z logowaniem należy skorzystać z opcji „Przypomnij hasło”,
opisanej w dalszej części instrukcji(pkt 3).
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- po prawidłowym pierwszym logowaniu wyświetli się okno do zmiany hasła na nowe:

- należy w nim wpisać stare hasło czyli swój adres e-mail podany jako kontaktowy dla szkoły,
a następnie dwukrotnie nowe hasło jakie sobie Państwo życzą.
2. Korzystanie z Kalendarza do zamawiania obiadów.
Po udanym logowaniu możemy już korzystać z prostego kalendarza. Z jego poziomu można będzie
sprawdzić menu na każdy dzień, które będzie się pojawiać w czarnym dymku po wskazaniu danego
dnia myszką: Nazwisko i Imię dziecka
Pobranie kalendarza w formacie pdf

Kolor czerwony oznacza, brak
zamówienia w tym dniu

Kolorem żółtym wyróżniony
jest dzień bieżący

- Aby zamówić wybrany obiad należy na komórce w danym dniu kliknąć przycisk „Mięsne” lub
„Jarskie” zgodnie z Państwa dyspozycją. W razie pomyłki zawsze można zmienić opcję dania bądź
usunąć obiad za pomocą niebieskiego linku „Usuń obiad”.
- Po dokonaniu wyboru przyciskiem „Mięsne” lub „Jarskie” zmieni on kolor na zielony(rys.
powyżej).
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z pozycji kalendarza można zobaczyć obliczoną kwotę
do zapłaty za dany miesiąc zgodnie z dokonanym przez Państwa wyborem
w przypadku rezygnacji z obiadów w danym dniu kwota końcowa jest zmieniana
dynamicznie
widoczne jest również potwierdzenie, że zaksięgowaliśmy od Państwa wpłatę za dany
miesiąc
ewentualne nadpłaty/zaległości są przenoszone na następny miesiąc.

3. Przypomnienie hasła
Aplikacja umożliwia przypomnienie hasła, w tym celu na stronie logowania należy:
 podać swój adres e-mail podany jako kontaktowy dla szkoły,
 pozostawić puste pole z hasłem,
 zaznaczyć opcję „Przypomnij hasło”
 kliknąć przycisk „Zaloguj”

Nowe hasło zostanie wysłane na skrzynkę pocztową, sugerujemy je zmienić na łatwiejsze do
zapamiętania(instrukcja w pkt 4).
4. Zmiana hasła
Jeśli z jakiegoś powodu będą Państwo chcieli zmienić hasło do aplikacji, należy skorzystać z opcji
„Zmień hasło”, widocznej na czarnym pasku menu strony:

- jak widać powyżej pojawią się pola formularza do uzupełnienia, stare hasło i dwukrotnie nowe
hasło.
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5. Kalendarz dań.
Aby wyświetlić lub wydrukować menu na cały miesiąc, należy wybrać opcję „Dania”, a następnie
skorzystać z dedykowanych przycisków:

6. Kontakt.
Drodzy Państwo w razie problemów z obsługą aplikacji prosimy o kontakt na adres
sekretariat@twojaszkola.pl
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