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1. Úvod

zpět

Systém ONLINESKOLKY.CZ umožňuje uživatelům sledovat měsíční docházku, omlouvat objednané
termíny, hlídat obsazené a vybírat náhrady. V systému je „peněženka“ zobrazující aktuální stav
předplacených jídel.

2. Rejstřík pojmů

zpět

Termíny

- Časový úsek DOPOLEDNE, ODPOLEDNE, CELÝ DEN.

Objednávka

- Objednané termíny.

Doobjednávka

- Pokud nemá zákazník nárok na náhradu, může si
„doobjednat“ termín, který Vám bude doúčtován.

Omluva

- Řádně omluvený termín.

Pozdní omluva

- V systému je vždy nastaven čas, do kdy je
akceptována omluva, pro vybrání náhrady. Při pozdní
omluvě nemá zákazník nárok na náhradu.

Náhrada

- Za včas omluvený termín je možné si vybrat dle
školkou stanovených podmínek náhradní termín,
který nebude účtován.

Hlídání

- Pokud si chce zálazník vybrat náhradu, nebo
doobjednat a vybraný termín je obsazený, může si ho
hlídat. Při uvolnění přijde zákazníkovi informační sms.
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3. Přihlášení do systému

Zákaznická část

zpět

Zákazník se může do systému přihlásit
sám, pomocí funkce „NOVÁ REGISTRACE“,
nebo může být zaregistrovaný
zaměstnancem školky.
Po provedené registraci přijdou
zákazníkovi emailem přístupové údaje,
která použije pro vstup do systému.

4. Úvodní stránka

zpět

Po přihlášení se zákazníkům zobrazí úvodní stránka.
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-

Interní systém pro zasílání zpráv

-

Zákazníkovi se zobrazuje jídelníček, v detailu jídla je možné
zobrazit alergeny.

-

Zobrazení jednotlivých dnů, v této funkci je možné omlouvat,
vybírat náhrady, omlouvat termíny a obědy, doobjednávat.

-

Zobrazení měsíčních souhrnných informací o počtu náhrad,
omluv, doobjednávek…

-

Tato funkce umožňuje zákazníkům vytvářet objednávky na
celý měsíc. Podmínkou je, aby tato funkce byla povolena
školkou.

-

Informace o zákazníkovi, které si může sám editovat.
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-

Zde se zobrazuje aktuální kredit peněženky.

Určené časy, do kdy je možné si omluvit objednaný termín, jídlo a do kdy systém
automaticky pro zákazníka hlídá obsazený termín.

5. Omluvy a náhrady

zpět

Zobrazení jednotlivých dnů, v této funkci je možné omlouvat, vybírat náhrady, omlouvat
termíny a obědy, doobjednávat.
Zámek označuje den, kdy je provoz uzavřen.
Barevně se rozlišuje stav termínu.
světle modrá - objednávka zákazníka

tmavě modrá - vybraná náhrada

zelená

- volný termín, lze objednat

žlutá

červená

- obsazený termín, lze hlídat
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6. Přehled

Zákaznická část

zpět

Zobrazení měsíčních souhrnných informací o počtu náhrad, omluv, doobjednávek…
Kalendář je neaktivní, náhrady, omluvy, hlídání termínů, doobjednávky se řeší
v odstavci 5. Omluvy a náhrady.

7. Moje údaje

zpět

Zde je možné, po kliknutí na ikonku panáčka editovat údaje o zákazníkovi, nebo si změnit
heslo.
Systém umožňuje přidávat pod jeden účet více dětí, rodič nemusí mít více přístupových práv
(hesel) a má všechny informace pohromadě.
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8. Závěr

Zákaznická část

zpět

Systém skolkyonline.cz se neustále vyvíjí, manuál bude průběžně aktualizován. O změnách budete
informováni prostřednictvím emailové zprávy, nebo si je můžete dohledat na www.skolkyonline.cz.
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