Előzetes tájékoztató a Menza-Szoft ÚJ, webes felületű rendszeréről

Az új rendszer elérhetősége az intézményi adminisztrátorok számára a www.imenza.hu/admin ,
a szülők számára a www.imenza.hu címen lehetséges.
Az intézményi adminisztrátorok továbbra is csak a saját intézményük adatait érhetik el, míg a központi
felhasználók minden adatra rálátnak. Az adatok szinkronizálása a háttérben teljesen automatikus és
azonnali, minden résztvevő a berögzített adatokat azonnal látja.
A rendszert kiszolgáló szervert a Yami Kft. biztosítja és üzemelteti egy állandó elérésű szerverteremben,
így az a nap 24 órájában elérhető. A rendszer használatához internet elérés szükséges. Amennyiben egy
adott intézményben valami oknál fogva nincs internet elérés, akkor a rendszer is elérhetetlen lesz arról a
helyről. Az oldal használatához nem szükséges programot telepíteni az adott számítógépre, csak egy
böngésző kell hozzá (ajánlott a Chrome), és a felhasználó név és jelszó birtokában bárhonnan elérhető.
A rendszer használatával kapcsolatos oktatást a tervek szerint december közepén tartunk, előreláthatólag 3
turnusban, az Étkeztetési Szolgáltató GSZ által biztosított számítógépteremben.
A jelenleg is a ÉSZGSZ-hez tartozó és MenzaSzoft III programot használó felhasználók részére az
adatok átemelése az új rendszerbe automatikusan a Yami Kft által fog megvalósulni.

Az új intézmények részéről is van lehetőség adatimportra, egy megfelelő excel fájl használatával. Ez
két módon lehetséges:
- amennyiben az intézmény küld egy adatbázismentést, vagy exportot a meglévő programjából,
esetleg iskolai adminisztrációs rendszeréből, úgy a Yami Kft elvégzi a szükséges importálással
kapcsolatos feladatokat,
- vagy az adatokat az intézmény dolgozója formázza meg a szükséges excel fájl-formátumra, és a
megfelelő menüpont segítségével beimportálhatja a rendszerbe.

Természetesen egyesével is fel lehet rögzíteni a névsort.
A szülői modulban az intézménytől kapott érvényesítő kód segítségével tudják a szülők regisztrálni email
címüket a webes oldalon, melyhez a saját, akár több gyerekük adatai lesznek hozzárendelve.

A szülői modullal elérhető funkciók:
- étkezések rendelése, lemondása a megfelelő időhatár betartásával,
- számlák, lekönyvelt befizetések megtekintése,
- kiegyenlítetlen számlák befizetése bankkártya segítségével (mint egy webáruházban),
- számlák letöltése.

