Tisztelt Szülők!
Az ebéd megrendelésére, befizetésére és lemondására egy internetes weboldalon keresztül van lehetőség.
Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy az étkezést előre kell megrendelni és kifizetni! Kérem ezért
a rendelési időszakok figyelemmel kísérését, mert megrendelés nélkül később nem tudunk étkezést
biztosítani az adott hónapra!

Az étkezés befizetési időszak az étkezést megelőző hónap 19. – 26.-ig tart.
Az ebédbefizetésre csak az a http://www.multischool.hu weboldalra való bejelentkezés után nyílik
lehetőség. Az étkezések igénybevételének jogosságát az ebédlőben elhelyezett vonalkód kártya
leolvasásával ellenőrzi majd az új rendszer, melyet az iskola biztosít a diákok részére.
A bejelentkezéshez szükséges személyes felhasználónevet és a jelszót e-maliban küldjük el.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy akiknek még nincsenek meg ezek az adatok és szeretnének, ebédet rendelni
keressék meg a gazdasági irodát. gazd.iroda@kszj.hu
A megrendelő rendszer használatáról:
A MultiScool3 rendszer használata igen egyszerű. A bejelentkezés után a rendszer által rögzített
alapadatokat láthatjuk. A felső narancssárga Befizetés ikonra kattintva tudunk étkezést megrendelni.
1.A befizetési időszak:
Itt látjuk a befizetendő időszakot, az esetlegesen lemondott ebédek utáni
jóváírási időszakot, a támogatás mértékét és a fizetési módot.
2. Étkezési típus:
Itt láthatjuk az étkezés típusát: reggeli, reggeli+ebéd, reggeli +ebéd+uzsonna, csak
ebéd, vagy ebéd+uzsonna. Ezek mellett látható az aktuális napi ár. Az étkezési típus módosításához keresse
meg a gazdasági irodát.
3. Étkezési napok és menük kiválasztása és kifizetése bankkártyával:
Itt megadhatjuk azokat a
napokat, amikor szeretnénk az étkezést megrendelni. A program alapbeállításban minden hétköznapot
kijelöl, ami a világoskék színnel látható. Amennyiben valamelyik napra nem kérünk étkezést, arra a napra
rákattintva a színe fehérre változik. A felső összesítésben láthatjuk a bejelölt napok számát és a teljes
fizetendő összeget. Amennyiben a megrendelésünk megfelelő, a lap alján látható narancssárga Bankkártyás
fizetés indítása gombra kattintva az oldal át irányit az OTP Bank oldalára. A lap alján láthatók a Bank által
elfogadható kártyatípusok.
A Bank által kért adatok megadásával fizethetünk.
Ha a banki befizetés folyamata megszakadna, kérjük, ezt jelezzék felénk, mert a hibás próbálkozást
személyesen törölnünk kell, hogy a rendszer engedje a befizetési folyamat ismétlését.
Az étkezések lemondására a Befizetéshez hasonlóan a felső Lemondás gombra kattintva lesz lehetőségünk.
Étkezéseket lemondani legkésőbb a megelőző nap 12:00-ig van lehetőség. A lemondásokat az aktuális
hónap végén összegzi a rendszer és a következő befizetésnél vonja le a befizetendő összegből.
A Tranzakciók ikonra kattintva a banki tranzakciókat, míg a Számlák ikonnál a befizetések és lemondások
tekinthetők meg.
Kérdéseikkel a gazdasági irodához fordulhatnak, gazd.iroda@kszj.hu . Telefon: 06-23/565569

