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Objednávkový system pro jídelny 

 Základní popis 

Systém je postaven jako webová aplikace. Běží na serveru 

zákazníka nebo na hostovanému serveru. Může obsahovat 

2-3 typy stanovišť, každé v libovolném počtu. 

1) Objednávkový kiosek — možno objednat i z internetu 

2) Pokladna (volitelně) - placení objednaných jídel. 

3) Výdejní pult - informuje o vydávaném/odebraném jídle 

Možnost propojení s ekonomickým systémem Pohoda  

 Požadavky 

SERVER: 

V případě instalace na Vašem serveru vyžaduje nainstalo-

vaný IIS s komponentami DOTNET 3.5. Hostované řešení 

pouze připojení k internet. 

STANICE: 

Libovolné PC s nainstalovaným Windows XP s IE 8.0 a 

vyššími verzemi. Čtečky RFID USB HID nebo COM(emul.). 

Ke Kisoku doporučujeme dotykový displej.  

Hlavní výhody 

 nenáročné na hardware - PC s OS WIN XP vyšší 

 možnost napojení na další software (např. sklady) 

 rychlá úprava jídelníčku administrační rozhraní 

 možnost konfigurace dle přání zákazníka 

 podporuje čtečky na karty RFID s USB HID nebo COM 

rozhraním (1 čtečka cca 1000 Kč,-) 

 

Systém je plně automatický a není třeba jej jakkoliv 

spravovat. Lze nastavit automatické zálohování a veškerá 

správa je přímo v administraci systému. Webové rozhraní 

pro správu — možno editovat odkudkoliv. 

 

 

 

  

Uživatelské rozhraní: 

Uživatel bez přihlášení může pouze prohlížet jídelníček. Uživatel se jednoduše po zadání svého čísla karty přes klá-

vesnici nebo přiložení RFID karty přihlásí do systému. Zobrazí se mu obrazovka s možností výběru dne a jídel. Po 

výběru dne pro objednání se v pravém sloupci  zobrazí jídelní lístek k danému dni. Uživatel kliknutím vybere menu a 

to se automaticky uloží k jeho účtu. Systém sám zákazníka po zvolení odhlásí (volitelně).   
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Bezúdržbový provoz 

 Přehled objednávek 

 Možnost změn objednávek uživatelem 

 Možnost přeobjednání 

 Automatické odhlášení po volbě objednat 

 Zadávání jídel dopředu (libovolný počet dnů) 

 Možnost objednávek i přes internet 

 Načítání jídelníčku a export objednávek do 

ekonomického systému Pohoda 

 Neomezený počet denních menu 

 Neomezený počet uživatelů 

 Rozlišení na střediska 

 Měsíční a denní výstupy 

certifikovaný partner 
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 Náhled uživatelského rozhraní 

Příjemné užiívatelské prostředí vede uživatele při objednání. Vzhled je možno na přání ostylovat dle potřeb zákazníka. 

Samozřejmostí je logo v aplikaci a barevnost dle Vašeho logotypuu. 

 

  

 Ukázka administračního rozhraní 

 

 

  

  

 

 

 

  


