Ebédbefizetési útmutató
Az iskolai étkeztetés (befizetés, lemondás) az alábbi megújult honlapon lehetséges, ahol már a
SimplePay fizetési lehetőség is elérhető.
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 étkezések igénybevételének jogosságát az ebédlőben elhelyezett vonalkód kártya leolvasásával
ellenőrzi majd az új rendszer, melyet az iskola biztosít a diákok részére.

Az étkezés befizetési időszak az étkezést megelőző hónap 19. – 26.-ig tart.
https://m4.multischool.hu
A belépéshez regisztráció szükséges, melyet a >>Regisztráció<< gomb megnyomásával
indítható.

1. Regisztráció
A regisztrációhoz szükség lesz az iskola által emailben elküldött egyedi azonosító kódra.

Felhasználónév megadási szabály:
A felhasználónév hossza legalább 8 karakter kell, hogy legyen.
Jelszó megadási szabály:
A jelszónak tartalmaznia kell kisbetűt, nagybetűt, számot és egyéb karaktert (pl. #, !, $, _), a jelszó
hossza legalább 8 karakter kell, hogy legyen.
A regisztrációt elküldve, egy emailt kapunk a rendszertől, amelyben meg kell erősíteni a
regisztrációnkat.
Ön sikeresen regisztrált a MultiSchool rendszerbe.

2. Belépés
Az oldalra való belépés az alábbi linken keresztül a felhasználónév és jelszó megadása után
lehetséges.

https://m4.multischool.hu

A szülök számára 4 menüpontot érünk el.
1. Befizetés
A Befizetés menüpontban a gyerek nevére kattintva, elérhetővé válik az adott hónap, ahol
megrendelhetjük a kívánt napokat. A kék háttérrel tudjuk jelölni a megrendelni kívánt napokat.
(Az étlapot az Egyéb menüpont / étlapok alatt érhető el.

Alul a Tovább a fizetéshez gombbal tudjuk elindítani a fizetést.
Lehetőség van bankkártyás vagy Simplepay fizetési módra.
Sikeres fizetés esetén

2. Lemondás
A Lemondás menüpontban a gyerek nevére kattintva, elérhetővé válik az adott hónap, ahol
lemondhatjuk a kívánt napokat.
Színjelzések
Világos kék:
Világos piros:
Szürke:
Piros keretes:
Piros:

Megrendelt nap
Lemondott nap
elmúlt nap, vagy nem rendelhető (ünnep)
Lezárt nap
Lemondásra kiválasztva

Alul a Lemondás gombbal tudjuk törölni a rendelést.
Lemondás esetén az összeg a második hónapban jóvá íródik. Étkezéseket lemondani legkésőbb a
megelőző nap 12:00-ig van lehetőség.
3. Listák
A listák menüpontban érhetők el a számlák és az előző tranzakciók.
4.Egyéb
- Étlapok (aktuális következő heti étlap)
- Kapcsolatok

