REGISTRAČNÍ KARTA UŽIVATELE SW JÍDELNA
(PIŠTE PROSÍM ČITELNĚ – TISKACÍM PÍSMEM)

Údaje o uživateli** (jsou nezbytné pro fakturaci a kontakt s uživatelem) Přidělené registrační číslo: ……….…
Název ŠJ:………….……………..………... Kontaktní osoba : …………….…………. Mobil: ……...…….…….
Ulice a číslo ………………………………………………... Telefon:……...…….……. Fax: ……...…….…….
Město - obec: …………………………… IČO: ………………….

Email: ………..…………………………

Okres: ……………... PSČ: …..… .…..

DIČ: ……-………..….

WWW: …………..……………………..

Č.účtu: ……………………………….

Kód banky: /………… Přejete si využívat HotLine: ANO / NE*

Jakou chcete uzavřít smlouvu o poskytování služeb (servisní) se zvýhodněnou sazbou služeb:
Přejete si stát se členy a využívat výhod Jídelna klubu: ANO / NE*
Zasílat informace o novinkách: ANO / NE*

ANO / NE*

Posílat upgrade na dobírku : ANO / NE*

Bližší informace o službách - osobně, telefonicky, nebo WWW.

Údaje o počítači uživatele (jsou potřebné pro analýzu dalšího vývoje SW a pro servis a konzultace s HotLine)
Typ procesoru (CPU): ……………. (386/486/Pentium,…) Rychlost CPU: ……….… (66/300MHz/1,3GHz,...)
Disketová mechanika: 3,5 / 5,25* palce
CD ROM: ANO / NE*

Paměť RAM: ……… MB (4 / 8 / 16 / 32 / 64 / 128 / 256 / 512 atp.)

ZIP: ANO / NE*

Kapacita pevného disku: ..………. (500MB / 1GB atp.)

Monitor(ČB/barevný, úhlopříčka): ………… Připojení k internetu (druh, rychlost -ISDN 56): ……..…………...
Typ a značka tiskárny (barevná inkoustová, HP DJ 920 atp.): ………………………………… Počet PC: …..…
Kódování češtiny: LAT2 / KAM / WIN /ASC* Počítačová síť (UTP/koax, NWL/WIN/…): …….……………..
Údaje o SW uživatele (jsou potřebné pro registraci, analýzu dalšího vývoje SW a pro servis a HotLine)
Moduly*:Sklad, Pokladna, Strávníci, Hromadní strávníci, Spotřební koš, lístky, ČP+ČS, HB, AJS, iAJS, SMS
Číslo verze SW: JÍDELNA - kancelář ….……..

JÍDELNA - výdej ..

. .. .. .. JÍDELNA - objednávky .. . .. .. ..

Operační systém a jeho verze včetně SP: …………..… (DOS/WINDOWS 3.1/3.11/95/NT/98/ME/2000/XP atp.)
Používáte AJS - automatizovaný výdej / objednávky jídla (kolik a v jakém provedení - PC / terminály, od koho):
……………………..…………………………………………………………………………………………...……
Údaje které nejsou výše podchyceny a považujete je za důležité, nebo se nevešly do předepsaného místa, uveďte prosím v poznámce (např.
fakturační adresa je jiná než expediční, telefony na školu, mobilní telefony na uživatele, konfigurace dalších PC atp.) !

Poznámka:

Svým podpisem stvrzuji výše uvedené údaje a souhlas s licenčními podmínkami – kupní smlouvou
programu JÍDELNA.

V …………….… dne: ……….. 200…

Podpis a razítko uživatele: ……………..………………………..

V případě nejasnosti volejte Hot-Line 241 495 088, nebo pište na servis@barda.cz.
Po vyplnění odešlete na adresu:

BARDA SW, HW s.r.o., Akátová 134, Ohrobec – Károv, 252 45

Jedině tak se stanete právoplatným uživatelem SW JÍDELNA s nárokem na servis a
další služby. Více informací na www.barda.cz .
*Nehodící se škrtněte. **Je-li umístění instalace programu odlišné od adresy uživatele uveďte adresu instalace atd. do poznámky!
Doporučujeme na druhou stranu RK vytisknou Vaše licenční a registrační kódy a uchovat kopii pro Vaši potřebu.
Vzor:VII/2004

