1) do prohlížečena internetu zadat: www.zsudlice.cz (vzhled na počítačia mob. telefonu je

trochu odlišný)
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2) kliknout na ikonu jídelníček
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3) Doplnit: číslojídelny, uživatele, heslo (dostanete při zakoupení čipu) a kliknout na

přihlásit
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Výběr jídelny:

Uživatel:

josef.novak

Vyzkoušejte si novou apJlxaqi]§Eaya. Hodnotící dotazník 4!9
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4) před první použitímdoporučuieme kliknout na NASTAVENÍ napsat emailovou adresu a

zakliknout dle návodu a odeslat. Díky tomuto nastaveni přijde do emailu oznámení, na
které dny bylo jídlo objednáno nebo naopak odhIášeno.
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NASTAVENÍ
Změna hesla (prázdné
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UpozoInéní na n€od€branou
slravu:
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lníoíffBce o obj€dnané
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E-mail 2atypyzpráV
Email2;
Potvrzoní objednáVky.
Mě5íčnípřehled:
Upozornění na neodsblanou slravu:
lníormac€ o došló platbě

lníol[8cg o objgdnalró sllavě
Zapomnél jsem si přihldsit:
KomUnikačníiazyk;
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Posun dalum kdy se chci dozváděl, co mám objodnáno:
Posun dalumu, kdy se chci doeěděl, že nemám přihláš€no:

5) kliknout na objednávky a zatrhnout příslqšnédny a NEZAPOMENOUT ODESLAT a

STAV prruĚŽruíHo KoNTA
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Pondéll 25. 4.
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Při tomto označeníjiž nejde provádět změny.

É
'ritomto

je možnézměny provádět (odhlásit).

Obědy lze přihlašovat a odhlašovat do 9. hodiny předešlého PRACOVIUÍHO dne.
Příklad: pátek je státní svátek, tak na pondělí mohu objednat do čtvrtka do 9. hodiny.

