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Tisztelt Szülők!
Az újbudai iskolákban 2019, április 1-tő1 egy új menzakártya rendszer segíti majd onöket az iskolai
étkeztetéssel
kapcsolatos ügyintézésben.A rendszet a tavalyi év során került bevezetésrea kerületi
óvodákban, ahol azőta is hatékonyanműködik. Ennek a rendszemek a haszná|atát mutatiuk be a mellékelt
tájékoztatőban,
Az ij menzakártya rendszer lényege,hogy a szülők egy internetes felületen intézhetikgyermekük számára
az étkezésekmegrendelését,
lemondását és a fizetéstis; megnézhetikaz étlapot,a korábbi rendeléseketés
szám|ákat' Nem szükséges többé a megrendeléshez külön nyt\akozatot leadni, az iskolai igyintézőt
személyesenvagy telefonon keresni, mivel a rendszer internetes oldaláról a teljes folyamat otthonról,
kényelmesen intéihető'
Rugalmasabbáválik az étkezés
lemondása is, ami.feleslegeskiadásoktól mentheti meg a szülőt, emellett
az éteLsem vész kárba. Ha a gyermek valamiért nem megy iskolába, az adott időtartamra korábban
megrendelt étkezés egyszerűen törölhető az online felületen. A keletkező tÍllfizetést a rendszer
automatikusantárolja, éslevonja a következő megrendelések
díjából.
Az iskolák étkezőiben a gyerekek részéreegy kártyaolvasó kerül elhelyezésre,amely összeköttetésben ál1
egy terminá|Ial, aint az ételkiadásttámogatja a konyhán.
A rendszerbe a szülők - előzetes regisztrácio után - otthonról, a munkahelyről, vagy bármilyen egyéb
intemet hozzáfér(sselrendelkező helyről bejelentkezhetnek.Nincs sziikségki'ilön program telepítésére:
a
felület haszná|atáhozcsupán böngészőprogram szükséges(pl. Chrome, Firefox vagy InternetExplorer).
Természetesen
a korábbiakhoz hasonlóan' az iskolában rendszeresített
módon (akár személyesen)is tudják
majd intézniaz étkeztetéssel
kapcsolatos ügyeiket.
Az eMenza felület elérhetősége: uj buda.e-menza'hu.
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Tájékoztatő az iskolai eMenza rendszerrő|
Miért hasznos az új eMenza (menzakártya) rendszer?
az étkezésekakár egyedi időtarÍamrais egyszenien megÍendelhetők az online felületen, továbbá
könnyen ésgyorsan lemondhatók, legkésőbbaz igénybevételelőtti munkanapon délelőtt 9 óráig (pl.
hiányzás, betegség esetén)
;
a rendszer kezeli és tárolja a jőváírható kedvezményeket (p1. normatív vagy önkormányzati
támogatás)ésaz a||ergiával,ételintoleranciával
kapcsolatosinformációkat;
az esetleges adminisztrációs hibák visszakövethetővé válnak a káftyák haszná|ata és a rendelések,
lemondások, befizetéseknaprakésznyilvánt artásánakköszönhetően;
az intemetes felületen' a megrendelés során, többféle fizetési módból váIaszthatnak az étkezés
kiegyen|ítéséhez:
o bankkártyás fizetés,
o banki átutalás és
o csoportos beszedésimegbízás
Hogyan tudja használni az új eMenzarendszert?
A https://ujbuda.e-menza.huoldalra navigáIva egy e-mail cím ésjelszó megadásamár elegendő a
szülő i r e gtsztráciőhoz'
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A sikeres regisztráciő után a rendszer azonnal beléptetés átirátyit egy olyan oldalra, aholbe kell ímr
a gyermek azonosító kódját: ezt az iskolától emailben vagy nyomtatott formában kapják meg a
szülők. E'zzel a lépéssel
a rendszer aregtsztrá|ószülőhöz rendeli a gyermeket.
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Gyermekekregisztrációja
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Miután megadták a gyermekük (gyermekeik) regisztráciős kódját, egy olyan oldalra jutnak, ahol
Iáthatják az ételrendelésekettafi.almaző naptárt, könnyen és gyorsan intézhetika rendeléseketés a
lemondásokat.
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Az ételrendelésfolyamatán a rendszer saját, háromlépéses,,varázslőja,, vezet végig; az étkezésekés
időtartamok megadásától a f,rzetésimód kiválasztásán át a rendelésrögzitéséig,
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Rendeléseklemondása
Ha a gyermek - betegségmiatt vagy egyébokból hiányzik az iskolábó|, az adott l'dőtartamrakorábban már
megrendelt étkezésegyszerűenlemondható az online felületen, legkésőbb az igénybevétel előtti utolsó
munkanapon, délelőtt 9 őráig. A megrendeltétkezés/étkezések
visszamondásáhozcsupán az adott napÍa
kell kattintania felületen ésmegerősítenia lemondástényét.
Az igy keletkező tulfizetésta rendszerautomatikusantárolja éslevonja a következő megrendelések
díjából.
Rendelések,befizetések,számlák nyomon követése
A ,,Pénzügyek'' menüben áttekinthetők a megrendelések,a lemondások és az étkezésekértftzetett
összegekről szóló szám|ák, Az egyes rendelési sorokra kattintva |áthatők a rendelt étkezések,aZ
időtartamok,a megrendelésekállapota, a fizetésmódja ésa fizetendő összeg. A számla sorokat kiválasztva
el érhető a számlaképek kinyo m tathatő v áItozata.
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Mit tegyen, ha nincsen e-mail címe, se intel.-nethozzáférése?
E-mail címmel nem rendelkező szülőknek aZ Iskolatitkárhoz kell befáradni (a meghatározott
ügyfélfogadásiidőben) ésrajta kereszttiltudják intéznia megrendelést
ésa lemondást.

További információ: emenz4@snafi1i.uibuda.l]ue-mail címenvagy aZ ujbuda.hu/eq]-eJ-qp
oldalon
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