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Informaèný automatizovaný systém pre potreby verejného stravovania 
 

 
 

KREDIT 
 

 

Základné informácie pre klientov (stravníkov) 

 

Èo je to informaèný systém KREDIT 

Systém KREDIT je moderný informaèný automatizovaný stravovací systém, ktorý nahrádza dosia¾ pou�ívané 

systémy predpredaja straveniek v jedálòach hromadného stravovania (závodné èi �kolské jedálne, popr. i iné 

zariadenia hromadného stravovania s relatívne stálou klientelou). Ponúka rie�enie s pou�itím dostupných 

osobných poèítaèov, �peciálnych snímacích zariadení a be�ných identifikaèných kariet. Papierové stravenky 
na jedno pou�itie nahrádza identifikaènou bezkontaktnou (magnetickou, �) kartou. Z h¾adiska stravovacích 

zariadení ponúka komplexné rie�enie pre riadenie prevádzky. 

 

Výhody informaèného systému KREDIT pre klientov 

 Odstraòuje papierové stravenky, nutnos� ich nákupu za hotové peniaze a nepríjemnosti spojené s ich pou�ívaním. 
 Zvy�uje komfortnos� a roz�iruje mo�nosti objednávania (nákupu) jedál a doplnkového sortimentu. 
 Umo�òuje pou�íva� bezhotovostný platobný styk cez mzdovú uètáreò.  
 Zvy�uje priechodnos� jedálne, najmä úkony spojené s �opeèiatkovaním� zakúpených straveniek na platné stravenky. 
 Klient má istotu, �e na stratenú kartu si nikto cudzí nemô�e vyzdvihnú� jedlo, pokia¾ je strata vèas nahlásená. (Strate-

né papierové stravenky nálezca vo¾ne pou�íva.) 
 Klient má preh¾ad o cenách jedál a pokia¾ sa pou�ívajú presné kalkulácie cien, mô�e ovplyvni� èiastku, ktorú mesaène 

zaplatí. 
 Systém KREDIT je koncipovaný ako plne samoobslu�ný. Odpadajú èasté náv�tevy kancelárie jedálne. 
 Identifikaèné karty je mo�no vyu�íva� aj na iných miestach - napr. pre bezhotovostné platby v bufetoch, ako preukaz 

pre vstup do závodu a zároveò pre prístupy do zabezpeèených priestorov, pre pou�ívanie kopírok atï. 

 

Prechod na informaèný systém KREDIT 

 Informaèný systém KREDIT nahradí doteraj�ie papierové stravenky identifikaènou kartou. 
 Ka�dý klient si v kancelárii jedálne alebo na personálnom oddelení vyzdvihne svoju kartu. 
 Karta je vybavená identifikaèným èíslom a mô�e by� vydaná oproti zálohe. (V prípade ukonèenia stravovania Vám 

bude po odovzdaní nepo�kodenej karty záloha vrátená.) 
 Karta je neprenosná - jej stratu ihneï nahláste v kancelárii jedálne alebo na personálnom oddelení. (Po nahlásení 

straty je karta zablokovaná a nemusíte sa obáva�, �e ju niekto  pou�ije neoprávnene.) 
 Svoju kartu nikomu nepo�ièiavajte!! Jej dr�ite¾ Vám mô�e odèerpa� z úètu urèitý objem peòazí, napríklad v pre-

vádzke bufetu èi kantíny. 
 So svojou kartou zachádzajte v�dy opatrne!! Noste ju v plastikovom  obale (puzdre) na preukazy a najmä dbajte, aby 

nedo�lo ku prelomeniu karty. Nevystavujte kartu silným magnetickým poliam, nepokladajte  ju napr. na televízory, rep-
roduktory a podobne.  
V prípade, �e kartu nie je mo�né preèíta� ani po opakovaných prilo�eniach ku snímaèu, vrá�te ju v kancelárii jedálne a 

vyzdvihnite si kartu novú. Za zjavne po�kodenú kartu, napr. silno po�krabanú èi prelomenú Vám nebude vrátená zálo-
ha!! 

 

Pou�ívanie informaèného systému KREDIT 

Systém KREDIT mô�e by� pou�ívaný ako objednávkový systém. Ka�dé jedlo potom musí by� v stanovenej lehote objed-
nané vopred, inak nebude vydané. Objednávacie lehoty sú výhradne zále�itos�ou vedenia stravovacej prevádzky a je 
mo�né zachova� u� existujúce obyèaje. (Obyèajne je potrebné objedna� najneskôr jeden deò vopred, do stanovenej doby.) 
Spôsoby objednávania sú popísané v odseku �Spôsoby objednávania jedál�. Objednané, ale nevyzdvihnuté jedlo prepa-
dáva a na úète stravníka sa odráta  rovnako, ako vyzdvihnuté jedlo. (V urèenej objednávacej lehote je mo�né jedlo nielen 
objedna�, ale aj zru�i� objednávku.) Systém KREDIT je mo�né pou�íva� aj ako tzv. re�tauraèný(bez objednávkový) sys-
tém � jedlá nie je potrebné dopredu objednáva�. Podrobnej�ie v odseku �Spôsoby výdaja (predaja) jedál�. Ka�dý klient má 
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v systéme vytvorený úèet � ten mô�e by� Vo¾ný alebo Zálohový. Z Vo¾ného úètu mô�e klient èerpa� bez predchádzajúcej 
úhrady a vyrovnanie prebehne raz mesaène zrá�kou zo mzdy. Klienti, ktorí majú tzv. Zálohový úèet, musia dopredu zlo�i� v 

kancelárii jedálne zálohu v hotovosti. Objednáva� jedlo mô�u len do vý�ky zlo�enej zálohy. Potom ich systém upozorní, �e 

vyèerpali úèet a musia zlo�i� ïal�iu zálohu v kancelárii. Systém umo�òuje vklada� zálohy formou prevodu z bankového 
úètu. Systém KREDIT umo�òuje v prípade neprítomnosti klienta telefonicky zru�i� objednávku alebo naopak objedna� 
jedlo. Je v kompetencii vedenia stravovacej prevádzky, èi túto mo�nos� vyu�ije, alebo nie. Klient mô�e pomocou svojej 
identifikaènej karty vyu�íva� v�etky zariadenia pou�ité  v systéme KREDIT. Pre u¾ahèenie sú pri jednotlivých zariadeniach 
umiestnené návody na pou�itie. 

Podrobné informácie o systéme KREDIT poskytne klientom za�kolená obsluha stravovacej prevádzky, ktorá má 

k dispozícii príruèky k jednotlivým aplikáciám systému. 

Presné informácie o nasadení a uvedení  systému KREDIT do prevádzky sa dozviete z organizaènej smernice vydanej 

Va�ou stravovacou  prevádzkou. 

 

Spôsoby objednávania jedál 

Prezentaèné miesto (poèítaè prezentaèného miesta) 
Prezentaèné miesto (PM) je vybavené obrazovkou poèítaèa, snímaèom identifikaèných kariet a doty-
kovou (touch) obrazovkou pre ovládanie aplikácie. Klient mô�e objednáva� na ¾ubovo¾ný deò pri dodr-
�aní objednávacích pravidiel, ru�i� alebo meni� objednávky, zisti� stav svojho úètu a ceny ponúkaných 
jedál. Preto�e systém umo�òuje prevádzku vo viacero navzájom prepojených výdajniach, je mo�né 
vybra� aj výdajòu, do ktorej si klient chce objedna�. Pri ukonèení objednávania nezabudnite ZNOVU 

PRILO�IT KARTU ku snímaèu pre potvrdenie svojej objednávky!! Zvlá�tnou mo�nos�ou Prezen-
taèného miesta je prezeranie tzv. histórie úètu klienta, kde si mô�ete prezrie� pohyby na svojom úète 

za uplynulé úètovné obdobie. 

Objednávanie z Internetu (intranetu)  
Klient s prístupom na Internet (intranet) má mo�nos� si objednáva� na ¾ubovo¾ný deò pri dodr�aní ob-
jednávacích pravidiel, ru�i� nebo meni� objednávky, zisti� stav svojho úètu a ceny ponúkaných jedál. 
Preto�e systém umo�òuje prevádzku vo viacero navzájom prepojených výdajniach, je mo�né zvoli� aj 

výdajòu, do ktorej si klient chce objedna�. V�etko sa prevádza pomocou Internetového prehliadaèa 
(napr. Internet Explorer) z ¾ubovo¾ného poèítaèa, ktorý má prístup na Internet (intranet). V prehliadaèi 

sa prihlási na urèený www server, uvedie svoju identifikáciu a prístupové heslo. Poèiatoèné heslo klient obdr�í na po�iada-
nie v Kancelárii (pokladni) urèenej pre výdaj kariet alebo v Kase (bufete). Je vhodné, aby si ka�dý klient pri prvom prihlá-

sení zadal nové heslo. V aplikácii je nápoveda, ktorá Vás povedie pri objednávaní a ïal�ích operáciách so systémom 
KREDIT. Zvlá�tnou mo�nos�ou tejto aplikácie je prezeranie tzv. histórie úètu klienta, kde si mô�ete prezrie� pohyby na 
svojom úète za uplynulé úètovné obdobie. 

Jednoduchý objednávací snímaè 
Jeden alebo nieko¾ko snímaèov kariet v prevedení bez klávesnice, osadených v priestore objednávania. Klienti 
si tu objednávajú jedlo najrýchlej�ím mo�ným spôsobom � prostým prilo�ením karty. Druh a alternatíva objed-
návaného jedla je urèená konfiguráciou systému. Spravidla sa objednáva na nasledujúci deò (je nastavite¾né). 
Pokia¾ neexistuje na nasledujúci deò jedálny lístok, objednáva na najbli��í deò s platným jedálnym lístkom. 
Zabezpeèuje najväè�iu mo�nú priepustnos� objednávania. 

 

Spôsoby výdaja (predaja) jedál 

 
Informaèný snímaè 

Po prilo�ení karty ku snímaèu Informaèného miesta sa zobrazí informácia o tom, aké jedlo má na dnes klient 
objednané a miesto, kde sa toto jedlo vydáva. Snímaè zobrazuje postupne informácie o v�etkých objednaných 
jedlách. 
 
 

 
Kombinovaný snímaè 

Tento typ snímaèa umo�òuje vydáva� ako jedlá objednané, tak aj jedlá bez predchádzajúcej objednávky. Pokia¾ 
klient má objednané, iba prilo�í kartu ku snímaèu, ozve sa zvukový signál a na externom Výdajnom displeji sa 
objaví èíslo objednaného jedla. Obsluha toto jedlo vydá. Pokia¾ objednané nemá, zvolí na klávesnici Kombino-
vaného snímaèa èíslo �iadaného jedla (nie v�etky bývajú povolené) a prilo�í kartu. Na externom Výdajnom 
displeji sa zobrazí èíslo po�adovaného jedla a ozve sa zvukový signál � obsluha toto jedlo vydá. Pokia¾ Výdajný 
displej zobrazí pomlèku (nezaznie �iadny signál), jedlo nebude vydané. Dôvod je zobrazený na displeji Kombi-
novaného snímaèa. 
 

Kartu prikladajte len za prítomnosti personálu kuchyne � vydávajúceho kuchára/ kuchárky!! Ak bude obsluha v 
okam�iku prilo�enia karty vzdialená, nebude poèu� zvukový signál a neuvidí variant vydávaného jedla na Výdaj-
nom displeji, nebude Vám jedlo vydané!! 
 


