
SchoolSystem 3.0 portál

BelépésAz étkezés megrendelés portál a https://www.etkezesiszoftver.hu weboldalon érhető el. Belépéshez kérem adja meg az e-mailcímét, jelszavát és intézmény azonosítóját. Intézmény azonosítót minden esetben egy 6 jegyű szám, ami a regisztrációs e-mailentalálható. Testvérek esetén elég csak az egyik intézmény azonosítót használni, mert a portálon belül lehet választani a testvérekközött.

Bejelentkező képernyőBelépés után az Irányítópulton láthatóak a fontosabb adatok (Jóváírandó összege, Pénzügyi tartozás (lejárt számlák összege)és a Tartozás, túlfizetés összege)A belépési név melletti pénz ikon mutatja a lejárt számlák mennyiségét, és az ikonra kattintva megmutatja, hogy mikor járt le aszámla fizetési határideje.Hírfolyamok  részben  láthatjuk  a  fontosabb  információkat  idősorrendben  a  létrehozott  bizonylatokról,  lemondásoklétrehozásáról és a pénzügyi teljesítésekről.Hírfolyam mellett láthatóak az étlapok linkje.Bal oldali menüsor menüpontjaira kattintva újabb ablakok között navigálhatunk.
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AdatokAdatok  oldalon  a  gyerek,  szülő  és  a  számlázási  adatok  láthatóak.  Adatok  abban  az  esetben  módosíthatóak,  ha  az  adottintézmény ezt engedélyezi. Ellenkező esetben a hibás adatok módosítására csak az intézményben van lehetőség.

SzámlákSzámlák menüpont alatt  látható az összes kiállított  számla.  Részletek gombra kattintva  megnézhetjük a  számla tartalmát.Befizetés  gomb  csak  akkor  aktív,  ha  olyan  számlánk  van,  ami  még  nincs  kiegyenlítve.  Számla  kiegyenlítésre  kattintsunk  aFizetve/kiegyenlítés oszlopban lévő gombra, majd az online fizetési felületen történő sikeres kiegyenlítés után a gomb eltűnik és aszámla kiegyenlített lesz.Számla hiteles másolatának letöltéséhez kattintsunk a Letöltés oszlopban lévő letöltés ikonra. Amennyiben a számla oldal nemjelenik még, kérem engedélyezze a böngészőbe a Popup ablak megnyitását.
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Étkezés megrendelésMegrendelés oldalon tudjuk megrendelni vagy megrendelni és befizetni a kiválasztott étkezést. Első lépésként válasszuk ki amegfelelő  étkezést  majd  az  időszakot.  Ha  az  étkezés  típus  nem  kiválasztható,  akkor  azt  csak  az  intézményben  módosítható.Étkezési napok gombra kattintva megjelennek a megrendelendő napok és a fizetendő összeg.

Oldal  újratöltése után  megjelennek  a  fontosabb  információk  a  megrendeléshez.  Fizetendő  összeg  alatt  a  megrendelésilehetőség és jobb oldalon a naptár. Aktív Törlés gombokra kattintva módosíthatjuk a megrendelendő napok számát. Megrendelés többféleképpen lehet elindítani. Ezt az adott intézménytől függ, hogy ott mit engedélyeznek.1. Megrendelés  (átutalásos  fizetés)  gombra  kattintva  a  rendszer  e-mail-en küldi  a  bizonylat  adatait  és  annak  fizetésifeltételeit.2. Megrendelés (SimplePay fizetés) gombra kattintva az OTP SimplePay fizetési oldalon lehet kiegyenlíteni a bizonylatot. Fizetési folyamat leírása megtalálható az Online fizetési felület (OTP SimplePay) részen.3. Megrendelés (Barion fizetés) gombra kattintva az Barion fizetési oldalon lehet kiegyenlíteni a bizonylatot. Fizetési folyamat leírása megtalálható az Online fizetési felület (Barion) részen.

Étkezés lemondásLemondás menüpontba tudjuk a már megrendelt étkezéseket lemondani és ellenőrizni a már korábban lemondott vagy már jóváírt étkezésinapokat. Fontos, hogy a lemondás listában az intézmény által meghatározott kezdő dátumtól lehet lemondani az étkezést.Az üres jelölőnégyzet bejelölése utána az Étkezés lemondás gombra kattintva mondhatjuk le az étkezést.Lemondott,  jóváírt  napok  listájában láthatóak  azok  a napok,  amik még nem kerültek jóváírásra,  illetve  azok  a napok  is,  amik  korábbanvalamelyik számlán jóváírásra kerültek.
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Online fizetési felület (OTP SimplePay)SimplePay fizetés esetén írjuk be bankkártyánk adatait a megfelelő mezőbe vagy használhatjuk saját Simple fiókunkat, majdkattintsunk a Fizetés gombra.
 

 Sikeres fizetés esetén a következő üzenetet látjuk, mely tartalmazza a Tranzakció azonosítóját.

Ezalatt a SimplePay rendszer e-mailben értesítési minket a tranzakció sikerességéről.

Megszakított fizetés esetén a következő üzenetet látjuk.

Sikertelen fizetés esetén a következő üzenetet látjuk.
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