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Barda SW, HW –myslíme na Vás!

Děkujeme Vám, že používáte
náš SW Jídelna. Používáte jej
však naplno? Umíme toho totiž
mnohem více!

• Přehled o kontě, objednaných
porcích, dluhu/přeplatku
i provedených platbách.

• Objednávání porcí pohodlně
odkudkoli.

www.Jidelna.cz
portál pro Vaše strávníky

Přístupový
a Docházkový Systém

• Elektronické zámky a evidence
docházky.

• Pohodlnější než klíče,
jednoduché na obsluhu
i správu.

Školní Aktivity a Platby
kroužky, ŠVP, učebnice...

• Správa aktivit žáků a studentů.

• Evidence plateb nesouvisejících
se stravováním.

Mobilní aplikace
Jídelna.cz

• Vše z portálu www.jidelna.cz
pohodlně v kapse, kdykoliv
a kdekoliv.

• Upozornění na začátek
a konec výdaje.



www.Jidelna.cz – portál pro Vaše strávníky
a mobilní aplikace
Nabízíme Vám a především Vašim strávníkům možnost sdělit vše potřebné.
Prostě a jednoduše – jedním stisknutím tlačítka!

Potřebujete vystavit na internetu jídelníček? Upozornit strávníky na změny cen nebo
provoz o prázdninách? Každý zákazník s programem Jídelna a modulem 6 – Jídelní
lístky může zdarma vystavovat jídelní lístky včetně alergenů, informace o jídelně,
zprávu pro strávníky atd.

Strávníci mi stále volají, kolik mají peněz na kontě, jaký mají variabilní symbol, co mají
přihlášeno/odhlášeno atd. a já potřebuju pracovat. Co s tím?
Není nic snazšího než rozšířit internetovou prezentaci o modul 10 - Internetový
náhled. Každý strávník dostane unikátní přihlašovací jméno a heslo. Po přihlášení na
www.Jidelna.cz získají přístup ke svému účtu, kde mj. najdou:

• Číslo účtu jídelny a svůj variabilní symbol,
zůstatek svého konta, QR platbu.

• Objednanéporcebudoucí iminulé včetně
ceny; pokud využíváte identifikační
systém, uvidí i nevyzvednutá jídla.

• Strávnici si mohou účty sdružit pod tzv.
Hlavní účty, což využijí hlavně rodiče
sourozenců. Hlavní účet si lze také
propojit s účtem u Google nebo
Facebook.

• Tato služba je určena i pro menší nebo
mateřské školy.

Nebaví mě se strávníky neustále řešit odhlášky. Nešlo by to přes internet?
Samozřejmě! Internetový náhled lze rozšířit o modul 15 - Internetové odhlášky a
přihlášky a, pokud vaříte více druhů jídla, službu Internetové objednávky (výběr). Po
přihlášení pomocí (stále stejných) údajů na www.Jidelna.cz pak mohou strávníci měnit
svoje objednávky.

Nebudou mi v tom dělat nepořádek?
Nebojte se, stále je vše ve Vaší režii. Můžete si nastavit, jak
dlouho dopředu si smí strávník odhlásit jídlo, případněměnit
druh (tedy např. do 14:00 si může odhlásit na zítřek, ale
objednat si dvojku může až od pozítřka dále).

Dneska to všichni chtějí řešit přes mobil.
Ano, víme. Proto také máme mobilní aplikaci Jídelna.cz,
kterou najdete v obchodě Google Play. Přihlásíte se stejnými
přihlašovacími údaji jako na www.Jidelna.cz a získáte stejné
funkce www.Jidelna.cz v atraktivním provedení pro mobilní
zařízení!
Mobilní aplikace může navíc např. upozornit uživatele, že se
blíží začátek nebo konec doby výdeje oběda.

Za tu aplikaci bude naše škola také něco platit?
Ne. Provoz a vývoj aplikace je hrazen z integrované reklamy.
Vaši školu to nebude stát ani korunu navíc.



Automatický Přístupový Systém
V programu Jídelna už tak jako tak máte zavedeny zaměstnce i děti. Pokud
navíc používáte výdej jídla na identifikační médium – čip nebo kartu, máte
tam zavedené i jejich číslo IDM. To lze využít ke kontrole a omezení přístupu,
případně docházky do práce!

Základem je modul 19 – Přístupový systém. Pomocí něho můžete:

• Spravovat seznam zámků – otvíračů
u jednotlivých dveří.

• Nastavovat časové zóny pro přístup (např.
Po-Pá 7:00 - 16:00)

• Nastavovat tzv. role docházky pro oprávnění
(např. Vedení, Uklízečky, Žáci atd.).

• Pomocí časových zón a rolí omezit, kdo si
může kdy otevřít který zámek.

Rozšířením modulu 19 je modul 22 – Evidence docházky. Ten využívá data
o průchodech a umožňuje:

• Tisknout docházkové listy, například pro kontrolu fondu pracovní
doby.

• Ve spojení s modulem 3 – Strávník lze také kontrolovat nárok na
proplácení příspěvku na stravu podle odpracované doby.

Školní Aktivity a Platby – kroužky, výlety,
učebnice…

Se stejným seznamem jako má vedoucí jídelny pracuje i ten, kdo vybírá peníze za ŠVP,
kroužky, učebnice apod. Proč to vše nesrovnat pod jednu agendu? Nabízíme Vám
unikátní řešení – modul 23 – Školní Aktivity a Platby! Ten umožňuje např.:

• Evidovat tzv. Aktivity – cenu, datum konání, vedoucího a účastníky.
Aktivita může být i periodická (např. každých týden).

• Evidovat bezhotovostní nebo hotovostní platby za tyto aktivity.
Bezhotovostní platby program sám rozděluje k jednotlivým
osobám a aktivitám pomocí variabilního a specifického symbolu.
Platby lze také vybírat pomocí inkasa.

• Kontrolovat vybrané peníze podle data splatnosti, odesílat
upomínky e-mailem.

• Evidovat poskytování příspěvku na aktivity od různých subjektů
(MČ, nadační fondy, charita…).

Vedoucí jídelny nechce, aby jí někdo sahal do jídelny. Ona naopak nesmí mít přístup
k účtu školy, kde jsou třeba mzdy.
To je naprosto v pořádku. Proto se také do Jídelny můžete přihlašovat heslem. Každý
uživatel má nastaveno, ke kterým modulům/agendám má přístup, může mít omezené
některé akce nebo třeba jestli smí vidět osobní údaje.



Icons made by Freepik from www.flaticon.com
www.barda.cz

O své zákazníky se staráme!

Nabízíme Vám uzavření Smlouvy o poskytování služeb s možností výběru rozsahu
podpory podle Vašich potřeb:

• Máte jen pár modulů, vedoucí se v programu
orientuje, ale zapomínáte na aktualizace a nakupujete je
pozdě s přirážkou? Objednejte si Pravidelné
aktualizace a budeme na to myslet za Vás! Aktualizace
pak bude jen za 10 % hodnoty SW ročně!!

• Je pro Vás systém Jídelna složitý a hodilo by se Vám
občas „postrčit“? Potřebujete to řešit rychle? Objednejte si
služby předplacené Horké Linky a můžete volat každý
všední den – školený technik se Vám pokusí co nejrychleji
vyhovět a pokud by měl moc práce, ozve se Vám zpět!
Pojistěte se jen za 6 % hodnoty SW za pololetí!

• Máte pocit, že voláte každou chvíli? Narážíte stále na
staré i nové problémy? Bojíte se, že uděláte chybu? Jsme
tu pro Vás – objednejte si Pravidelnou Údržbu
Systému a dostanete služby Horké Linky a práci
technika ve Vámi vybraném hodinovém rozsahu
zdarma!

• Pracujete v programu Jídelna v několika lidech, máte
čipový systém, docházku? Potřebujete pravidelně naši
radu nebo pomoc? Zapojte se do našeho Jídelna Klubu
a za fixní roční poplatek dostanete veškerou práci
techniků za polovic a aktualizaci a horkou linku úplně
zdarma!

• Chcete mít data v bezpečí před havárií počítače,
krádeží nebo třeba kryptoviry? Se službou Cloud si
pronajmete prostor pro zálohy dat na našich serverech.
Usnadní Vám i přenášení dat např. mezi počítačem
doma a v práci.

Veškeré ceny, nezávaznou objednávku i vzor Smlouvy o poskytování služeb naleznete
na našich stránkách www.barda.cz. Chcete s výběrem poradit nebo máte dotazy?
Zavolejte k nám do kanceláře nebo napište na e-mail info@barda.cz!

Telefon: 241 495 088 Po-Pá 8:00-15:30
Zelená linka (záznamnıḱ): 800 888 819
E-mail: info@barda.cz

Kancelář �irmy:
Jílovská 1100/16
142 00 Praha 4 - Bráník


