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Úvodem
Prezentační místo® je aplikace pro komfortní objednávání a editaci objednávek jídel na více dní
dopředu s možností prohlížet historii účtu klienta a dalšími doplňkovými funkcemi. Počítač s aplikací
se nachází zpravidla v oddělené skříni nebo kiosku a je umístěný blízko jídelny nebo přímo v jídelně
– důležitá je dobrá přístupnost pro všechny klienty.
Klient ovládá aplikaci pomocí dotekové obrazovky. Některé funkce jsou pak dostupné pomocí tzv.
systémových karet (přiložením takové karty ke snímači se zobrazí požadovaná funkčnost).
Prezentační místo® v systému KREDIT 8 je technologicky řešeno v prostředí .NET a lze jej používat
v operačním systému Windows XP nebo Windows Vista.

Prezentační místo před přihlášením klienta
Po úspěšném spuštění aplikace se na obrazovce zobrazí základní obrazovka aplikace Prezentační
místo.

1. Úvodní obrazovka aplikace Prezentační místo

Údaje o systému a aplikaci Prezentační místo
Údaje v levém horním rohu označují verzi systému KREDIT a pod nadpisem Prezentační místo® se
nachází označení konkrétní nainstalované verze aplikace (číslo verze používejte při hlášení závad a
připomínek k aplikaci).

Údaje o provozovateli
Zpravidla název jídelny (výdejny), ke které Prezentační místo patří. Přidává se také název a případně adresa provozovatele systému KREDIT nebo jídelny (výdejny).

Změna jazyka aplikace
Aplikace Prezentační místo je přeložena do několika cizích jazyků.
Tlačítka umístněné v levém dolním rohu aplikace umožňují změnu jazyka aplikace za běhu.
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2. Tlačítka pro změnu jazyka aplikace

Standardní jazyk (použitý po startu aplikace) je v sadě tlačítek označený červenou barvou. Stiskem
některého z tlačítek pro volbu jazyka se texty aplikace automaticky změní podle požadovaného
jazyka a barva zvoleného tlačítka se změní na červenou.
Pokud po změně jazyka nedojde po dobu cca 1 minuty k další akci, vrátí se aplikace do standardního jazyka.
Do standardního jazyka se také vrátí po odhlášení klienta z aplikace.

Zpráva od provozovatele
Textová zpráva od provozovatele určena pro klienty systému KREDIT.
Zpráva je dána parametrem v systému KREDIT a lze ji nastavit v Kanceláři systému.

Hlášení aplikace
Standardně je zobrazený text „Pro přihlášení přiložte kartu ke snímači”.

3. Prostor pro zobrazení hlášení aplikace

V tomto prostoru se zobrazují i další informativní hlášení, například pokud nelze z nějakého důvodu
přihlásit klienta a podobně

Burza stravenek
Burza stravenek zobrazuje seznam jídel, které byly nabídnuty pro objednání v době, kdy již nelze
objednávku jídla zrušit ani ji standardně pořídit. Seznam jídel v burze se otevře stiskem tlačítka
Burza v pravém dolním rohu aplikace:

4. Tlačítko pro zobrazení seznamu jídel v burze

Vlastní seznam se otevře v prostoru, kde je standardně zobrazený ilustrační obrázek (v aplikaci
vpravo nahoře)
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5. Seznam jídel nabídnutých v burze stravenek

V seznamu je zobrazený datum, na který se jídlo v burze nachází, výdejna, do které lze jídlo objednat, druh jídla a číslo alternativy, název jídla a počet jídel k objednání. V případě, že je v seznamu
více jídel, než se vejde do vymezeného prostoru, lze se seznamem posouvat pomocí tlačítek nahoru
a dolů (v pravé dolní části seznamu).

Klient na Prezentačním místě
Klient se přihlásí do aplikace Prezentační místo přiložením svého identifikačního média (karty) ke
snímači.

Neúspěšné přihlášení
V případě neúspěšného přihlášení zobrazí aplikace chybové hlášení:
Neznámá karta
Zobrazení chybového hlášení znamená, že aplikace funguje správně. Zkontrolujte, zda přikládaná
karta je určena pro systém KREDIT a zda nedošlo k jejímu poškození. Pokud přikládáte kartu
v obalu, zkontrolujte, zda není v obalu více karet, případně jiné věci ovlivňující funkčnost karty.
Pokud neuspějete ani při dalším přiložení karty, navštivte kancelář určenou pro reklamace tohoto
typu.
Hlášení při nepřihlášení klienta může mít tento obsah
Karta pozastavena
V tomto případě je karta v pořádku, ale váš účet je zablokovaný. Navštivte kancelář určenou pro
styk s klienty k vyřešení problému.

Úspěšné přihlášení
Klientovi se zobrazí obrazovky s jeho osobními údaji a další nabídkou funkčnosti.

Obrazovka po přihlášení klienta
Pokud je vše v pořádku, zobrazí se obrazovka Prezentačního místa po přihlášení v tomto tvaru:
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6. Obrazovka Prezentačního místa po přihlášení klienta

Osobní údaje
V levé horní části se zobrazí jméno a příjmení přihlášeného klienta a další osobní údaj – zpravidla
osobní číslo. Místo osobního čísla může být zobrazeno rodné číslo nebo číslo identifikační karty
(zobrazení je nastavené parametrem a rozhoduje o něm provozovatel systému KREDIT).
Pod těmito údaji následují údaje o počtu dotovaných porcí, které si může klient pořídit ještě v tomto měsíci, případně v následujícím měsíci. Zobrazení je vázáno na sledování měsíčního limitu počtu
dotovaných porcí – pokud tuto funkčnost provozovatel nevyužívá, nejsou počty dotovaných porcí
zobrazeny.
Ještě níže se nachází údaje o stavu účtu klienta (finanční stav).
Zůstatek účtu – disponibilní zůstatek zobrazuje aktuální stav účtu klienta v systému KREDIT
v okamžiku přihlášení
Poznámka:
Disponibilní zůstatek představuje částku, kterou může klient aktuálně utratit. V případě tzv.
zálohového účtu to je zpravidla částka, která mu ještě na účtu zbývá fyzicky. Může však být ovlivněna například
nastavením hodnoty maximální denní platby nebo blokací na platbu pro externí identifikační systémy.
U tzv. volných účtů může být disponibilní zůstatek ovlivněný nastavením minimálního zůstatku účtu.

Zůstatek účtu – po objednání – částka představuje hodnotu disponibilního zůstatku sníženou o
součet cen objednávek, které si klient po přihlášení realizuje.

Časové omezení práce na Prezentačním místě
Prezentační místo používá zpravidla větší množství klientů a je vhodné, aby jeden klient netrávil u
aplikace příliš dlouhý čas. Z tohoto důvodu je působení klienta v aplikaci časově omezené.
Časové omezení je složeno ze dvou částí. První část časového omezení (standardně 3 minuty) sleduje maximální čas působení klienta v aplikaci od jeho přihlášení.
Druhá část (standardně 60 vteřin) sleduje čas mezi operacemi, které klient provádí v aplikaci po
sobě. Pokud čas mezi operacemi překročí hodnotu 60 vteřin, je klient automaticky odhlášen
z aplikace.
Poznámka: Tato funkčnost řeší situaci, kdy klient odešel od aplikace bez toho, aby ji ukončil
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Klient je o časovém omezení informován údaji v pravém horním rohu aplikace Odhlášení:. V případě, že do konce sezení zůstává posledních 20 vteřin, zobrazí se odpočítávání času zvýrazněně
v červeném poli

Hlavní menu
Hlavní menu se nachází v pravé dolní části obrazovky a obsahuje tyto tlačítka:
Jídelníček, Výdejny, Datum a Další fce (funkce)
Vedle hlavního menu se nachází také tlačítko pro odhlášení klienta bez provedení požadovaných
změn konec beze změn – ESC.

7. Hlavní menu aplikace a tlačítko pro ukončení sezení klienta

Jídelníček
Po přihlášení klienta se v pravé části aplikace zobrazí jídelníček (podle parametru na následující
nebo dnešní den) do definované výdejny.
Poznámka: Definovaná výdejna může být nastavena pro aktuálně spuštěné Prezentační místo nebo může být
určena individuálním nastavením pro přihlášeného klienta.

V případě, že pro přihlášeného klienta na tento den neexistuje platný jídelníček, zobrazí se nabídka
s výběrem výdejen nebo kalendář pro výběr data.
Zobrazení jídelníčku
V jídelníčku se zobrazí zkrácený název druhu jídla (např. Ob = Obědy), číslo alternativy jídla, popis
jídla a cena platná pro přihlášeného klienta. V případě, že konkrétní jídlo již nelze objednat, cena
jídla se nezobrazí.
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8. Zobrazení jídelníčku pro objednávání

V případě, že některé jídlo již má klient objednané v množství, které je rovné nebo větší než jeho
povolený denní limit dotovaných porcí, zobrazí se v jídelníčku ceny tohoto jídla již jako nedotované
a červenou barvou.
Jídlo v seznamu lze vybrat dotekem na jeho řádek. Řádek s vybraným jídlem v jídelníčku je zobrazen tmavě červenou barvou a inverzním písmem:

9. Zvýraznění vybraného jídla v jídelníčku

Pokud je v jídelníčku více jídel, než se zobrazí ve vyhrazeném prostoru, lze se seznamem pohybovat
pomocí šipek umístněných vpravo pod seznamem.
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10. Tlačítka pro pohyb kurzoru v seznamu jídel v jídelníčku

Dotekem na tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů se pohne kurzor (vybraný řádek jídla) o jednu
pozici nahoru nebo dolů.
Pokud tlačítko se šipkou přidržíte déle, začne se kurzor pohybovat rychleji.

Pořízení objednávky
V případě, že lze vybrané jídlo v jídelníčku objednat, je přístupné tlačítko Objednat (pod jídelníčkem):

11. Tlačítko Objednat pod Jídelníčkem

Stiskem tlačítka Objednat se v seznamu objednávek klienta (v levé části obrazovky) vytvoří nová
objednávka s vybraným jídlem (viz dále část Objednávky)
Obrázek jídla
V případě, že pro vybrané jídlo v jídelníčku existuje v databázi systému uložený jeho obrázek, je
přístupné tlačítko Obrázek (pod jídelníčkem). Stiskem tlačítka Obrázek se zobrazí okno s obrázkem
jídla:

Prezentační místo – Uživatelská příručka

strana 11

12. Okno s obrázkem jídla

Stiskem tlačítka Zpět se okno s obrázkem jídla uzavře.
Burza jídel
Vlevo pod jídelníčkem se nachází tlačítko Burza. Stiskem tohoto tlačítka lze zobrazit jen jídla, které
jsou právě zobrazeny v burze stravenek.

13. Seznam jídel aktuálně nabízených v burze

Výběrem jídla v takto zobrazeném seznamu a následným stiskem tlačítka Objednej lze objednat
jídlo z burzy.
Pro zobrazení ceny jídla platí stejné pravidla jako v jídelníčku – pokud již klient má objednáno maximum denního limitu, jsou zobrazeny červeně nedotované ceny jídla.
V případě, že se v burze nenachází žádné jídlo, zobrazí se po stisku tlačítka Burza hlášení „V burze
není umístněno žádné jídlo“

Výdejny
Nabídka výdejen se zobrazí automaticky po přihlášení klienta, pokud pro něj nelze zobrazit odpovídající jídelníček nebo po stisku tlačítka Výdejny v hlavním menu aplikace.
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14. Seznam výdejen

Zobrazení seznamu výdejen
Seznam výdejen obsahuje název výdejny a název provozovny, do které výdejna patří. Výdejny,
které v daném okamžiku nejsou pro přihlášeného klienta dostupné (nejsou v provozu nebo klient
do nich nemá přístup) jsou zobrazeny šedým písmem a označeny ikonkou Stop.
Zároveň se zobrazením seznamu výdejen se v spodní části zobrazí tlačítko Vybrat.
Volba výdejny
Dotykem prstu na požadovanou výdejnu ji lze označit k výběru (takto označená výdejna je zobrazena tmavorudým podkladem a bílým písmem). Standardně je označena první výdejna v seznamu.
Stiskem tlačítka Vybrat je vybrána označená výdejna – seznam výdejen se uzavře a zobrazí se
jídelníček pro požadovanou výdejnu.
V případě, že je v seznamu dotykem označena výdejna, která není dostupná, znegativní se tlačítko
Vybrat:

15. Neaktivní tlačítko Vybrat v Seznamu výdejen

Datum
Stiskem tlačítka Datum v hlavním menu aplikace se v pravé části aplikace zobrazí kalendář s možností výběru dne pro objednání. V pravé horní části je zobrazena legenda s vysvětlením barevného
rozlišení jednotlivých dnů v kalendáři a doplňujících grafických informací (podrobněji v dalším textu).
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16. Kalendář s možností výběru data pro objednávání

Zobrazení kalendáře
Kalendář je zobrazený po týdnech tak, že jako první týden je zobrazený ten, ve které se nachází
aktuální den (Dnes). Tento den je zvýrazněný červeným orámováním. Celkově lze zobrazit objednávání až na šest týdnů dopředu.
Dny, na které nemůže být k dispozici jídelníček (je to dáno objednacími pravidly), jsou označeny
bílou barvou se šedým písmem a jsou neaktivní.
Dny, na které není dostupný jídelníček, jsou zobrazeny šedou barvou. V případě, že klient dotekem
vybere takový den, zobrazí se hlášení

17. Hlášení při výběru nesprávného data

Dny, na které je dostupný jídelníček, jsou zobrazeny světle modrou barvou.
Dny, na které již má klient pořízenou aspoň jednu objednávku, jsou označeny zeleným trojúhelníčkem v levé horní části tlačítka dne.
Volba data
Dotekem na zvolený den (podbarvený světle modrou barvou) se kalendář uzavře a zobrazí se jídelníček na požadovaný den.
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Objednávky
Okno se seznamem objednávek přihlášeného klienta se nachází v levé části obrazovky pod osobními údaji klienta. V případě, že klient nemá žádné objednávky k zobrazení, je okno prázdné.

18. Seznam objednávek přihlášeného klienta

Zobrazení seznamu objednávek
V seznamu objednávek se zobrazí nevydané objednávky klienta s datem ≥ Dnes (nebudou tedy
vidět starší objednávky i když nebyly vydané).
V seznamu je zobrazený datum, na který je objednávka pořízena, druh jídla a číslo alternativy, cena
jídla a výdejna, do které je objednávka pořízena. V případě, že je objednávka pořízena s nedotovanou cenou, je cena objednávky zobrazena červeně.
Objednávky pořízené před aktuálním přihlášením klienta jsou zobrazeny černým písmem, objednávky pořízené v tomto sezení, jsou zobrazeny modrým písmem.
S již pořízenými objednávkami lze provádět některé další operace:

Zrušení objednávky
Možnost zrušení objednávky podléhá nastavení systému KREDIT – možnost zrušení může být
striktně zakázaná nebo je omezena objednacími pravidly. Pokud objednávku lze zrušit, je přístupné
tlačítko Zrušit. Pokud je ke zrušení vybrána objednávka pořízena dříve než v aktuálním sezení, po
stisku tlačítka se označí ke zrušení (zobrazí se ikonka představující červený křížek). Zároveň se
tlačítko Zrušit změní na Obnovit.
Pokud je ke zrušení vybrána objednávka pořízena v tomto sezení, je po stisku tlačítka Zrušit objednávka se seznamu objednávek smazána.
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19. Objednávka označená ke zrušení

Poskytnutí objednávky do burzy
V případě, že objednací pravidla již nepovolují zrušení objednávky, ale povolují ještě její nabídnutí
do burzy stravenek, je místo tlačítka Zrušit zobrazeno tlačítko Burza. Stiskem tlačítka je vybraná
objednávka označená k nabídnutí do burzy. Zároveň se název tlačítka změní na Z burzy.

20. Objednávka označená pro vložení do burzy stravenek

Změna výdejny
Každá objednávka je pořízena do zvolené výdejny. Aplikace umožňuje změnu výdejny objednávky,
a to do doby, která je povolena nastavením systému (součást objednacích pravidel). Pokud tedy lze
změnit výdejnu podle nastavených objednacích pravidel, je přístupné tlačítko Výdejna.
Stiskem tlačítka Výdejna se v pravé části nabídne seznam použitelných výdejen.
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21. Seznam výdejen pro změnu výdejny u vybrané objednávky

Vyberte požadovanou výdejnu a stiskněte tlačítko Změnit – vybraná objednávka se přesměruje do
nově vybrané výdejny a okno se seznamem výdejen se uzavře.

Změna alternativy jídla
Aplikace umožňuje u již pořízené objednávky změnit alternativu jídla. Tato funkčnost je vázána na
nastavení objednacích pravidel. V případě, že lze alternativu změnit, je přístupné tlačítko Alt. Stiskem tlačítka se v pravé části obrazovky nabídne část jídelníčku obsahující jen alternativy druhu
jídla, do kterého patří vybraná objednávka (na odpovídající den a do odpovídající výdejny).
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22. Část jídelníčku pro změnu alternativy u vybrané objednávky

V jídelníčku lze vybrat jinou alternativu jídla a stiskem tlačítka Změnit se změní vybraná objednávka.

Tisk stravenky
Zvláštní funkcí Prezentačního místa je možnost tisku stravenky pro již pořízenou objednávku. Pokud
je tato funkčnost povolena, je pro vybranou objednávku přístupné tlačítko Tisk. Stiskem tlačítka je
objednávka označená k tisku (na objednávce se zobrazí ikonka tiskárny). Opakovaným stiskem
tlačítka lze označení k tisku zrušit.

23. Objednávka označená pro tisk stravenky

Vlastní tisk stravenky je provedený při ukončení sezení klienta s provedením požadovaných změn.
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Ukončení sezení klienta
Ukončení bez provedených změn
Aktivní ukončení sezení
Klient ukončí své sezení bez provedení požadovaných změn stiskem tlačítka ESC (konec beze změn)
v pravém dolním rohu obrazovky. Prezentační místo se vrátí do úvodní obrazovky. V případě, že
klient měl zvolený jiný, než standardní jazyk aplikace, úvodní obrazovka se zobrazí v standardním
jazyce.
Pasivní ukončení sezení
Klient nestiskne tlačítko ESC ani nepřiloží kartu pro ukončení sezení. Sezení je automaticky ukončeno po vypršení některého z časových limitů (viz Časové omezení práce na Prezentačním místě)

Ukončení s provedenými změnami
Klient ukončí své sezení přiložením identifikační karty ke snímači. V tomto případě se ukládají do
databáze změny, které klient v průběhu sezení prováděl. Klient je o uložení změn informován hlášením o změnách:

24. Hlášení o provedení změn

Hlášení se automaticky uzavře po cca 3 vteřinách a prezentační místo zobrazí úvodní obrazovku.
V uvedeném případě byly provedeny všechny požadované změny. Pokud jsou provedeny jen některé, zobrazí se podrobnější hlášení s rozpisem, kolik požadavků bylo provedeno a kolik ne. Požadavky, které nebyly provedeny, jsou podrobně popsány i s důvodem zamítnutí.
Důvody zamítnutí požadavku:
Překročení limitu porcí - klient se pokouší objednat jídlo z jídelníčku, které je omezeno počtem
vařených porcí a tento počet byl v době sezení klienta vyčerpaný
Objednávka není v burze – klient se pokouší objednat jídlo z burzy, toto jídlo si však v době sezení
klienta již objednal někdo jiný
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25. Hlášení o provedení změn – neprovedené změny

Klient uzavře hlášení stiskem tlačítka Konec – aplikace se přepne do úvodní obrazovky. V případě,
že klient nestiskne tlačítko Konce, aplikace se přepne do úvodní obrazovky automaticky po cca 1
minutě.

Další funkce
Stiskem tlačítka Další funkce v hlavním menu aplikace se v pravé části aplikace zobrazí seznam
dostupných dalších funkcí aplikace.

26. Nabídka Dalších funkcí

Historie účtu
Stiskem tlačítka se zobrazí okno s historií účtu přihlášeného klienta.
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27. Okno s historií účtu přihlášeného klienta

Historie účtu se otevře standardně se záznamy od 1. Dne aktuálního měsíce do dnes. Klient si může
zvolit jiné období pomocí tlačítek Měsíc-1, případně Měsíc+1. Pokud se záznamy nevejdou do vyhrazeného prostoru, lze se v nich posouvat tlačítky nahoru a dolů (umístněné vpravo pod historií
účtu). Tlačítkem Zpět lze Historii účtu uzavřít.

Nápověda
Stiskem tlačítka se zobrazí zkrácená nápověda k aplikaci.

O provozovateli
Stiskem tlačítka se zobrazí informace o provozovateli systému.

Doplňkové moduly
Souhrnný přehled objednávek
Aplikace Prezentační místo umožňuje zobrazení aktuálního stavu objednávek na úvodní obrazovce.
Zobrazení počtů objednávek do výdejen provozovny příslušející danému Prezentačnímu místu je
závislé na přiložení speciální systémové karty ke snímači.
Poznámka: Tato funkčnost slouží obsluhám ke zjištění stavu objednávání v případě, že v dané lokalitě není
k serveru připojena aplikace Kancelář a současně daná lokalita ztratí síťové spojení s centrem.

Po přiložení odpovídající systémové karty pro zobrazení přehledu objednávek se na úvodní obrazovce zobrazí přehledová tabulka s počty objednávek pro provozovnu příslušející danému Prezentačnímu místu.

Piktogramy
Pro zobrazené jídelníčky byla přidána možnost zobrazování piktogramů. Jedná se o obrázky(symboly), které mohou klientům signalizovat například to, jak dané jídlo odpovídá zásadám
zdravé výživy, jakou má nutriční hodnotu a podobně.
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28. Piktogramy zobrazené v jídelníčku

Zprávy pro strávníka
Slouží k zasílaní správ pro jednotlivé strávníky. Nepřečtená zpráva je zobrazena ihned po přihlášení.
Zprávu je možné označit jako přečtenou. Poté již nedochází k automatickému zobrazování zpráv a
zpráva zmizí ze seznamu nepřečtených. Je možné zapnout i zobrazení již přečtených zpráv.
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29. Zpráva pro strávníka po přihlášení

Zprávy se dají zobrazit také přes menu dalších funkcí.

30. Menu „Další funkce“ pro vyvolání zpráv
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