
Stravovací systém Prostras – Hicomp a.s. 
Ovládání webového klienta www-strava 
 
 
** Úvodní obrazovka 
obsahuje identifikaci provozovatele systému (nemocn ice) 
dále je zobrazen aktuální jídelní ček na nejbližší období 
 
 
**P řihlášení  
se provádí stejným zp ůsobem jako do aplikace tera32 : 
uživatel = prvních 6 míst rodného čísla nebo osobní číslo 
dopln ěné nulami zleva na 6 míst  
(záleží na nastavení systému).  
Stávající uživatelé strav. systému: z ůstavá p řihlašování 
rodným číslem 
- heslo = startovní heslo pro nové uživatele: 1234.  Po 
přihlášení doporu čujeme zm ěnit heslo pomocí tla čítka Zm ěna 
hesla (viz níže).  
Stávající uživatelé strav. systému: heslo z ůstavá platné 
 
 
** Tla čítko  Objednávka stravy      
- Pokud není p řihlášení platné nebo je jiný d ůvod (servisní 
přestávka systému atd.), systém to sd ělí srozumitelnou 
hláškou. Je znovu vyžádáno p řihlášení.  
 
- Pokud je p řihlášení platné :  
- v záhlaví obrazovky „Objednávky jídel-strávník“ j e zobrazena 
identifikace uživatele - strávníka (jméno, osobní číslo, p říp. 
číslo karty)  
- pokud obsluha stravovacího systému informuje uživ atele-
strávníka o n ějaké události nebo mu posílá vzkaz - je v druhém 
řádku zobrazena zpráva pro strávníka. 
Poznámka: Zpráva se odesílá ze strav. systému z obl asti Prodej 
/ Ú čty / Pohyby / Zpráva.  
 
- dále je zobrazen dostupný seznam jídel na 2 (even t. více) 
týdn ů dop ředu  
- dny, na které již prob ěhla uzáv ěrka, jsou pouze zobrazeny - 
roletka s výb ěrem jídelny u nich není aktivní  
 
 
** Objednávání stravy  
- u jídla, které strávník požaduje objednat, klikne  na roletku 
ve sloupci „Jídelna“ a vybere si jídelnu. Tím je jí dlo 
objednáno.  
- na každý den lze objednat pouze jedno jídlo  
potvrzení celé objednávky se provede tla čítkem  Potvr ď  ve 
spodní části objednávkové obrazovky. Po použití tohoto 
tla čítka je objednávka uložena do systému, nehled ě na to, zda 



se pak uživatel korektn ě odhlásí, dojde k p řerušení spojení 
atd.  
 
Poznámka: pokud uživatel nepoužije tla čítko Potvr ď a dojde 
k automatickému odhlášení po 10 minutách ne činnosti (viz 
Bezpečnostní opat ření - níže), objednávka není do systému 
uložena. Všechny zm ěny jsou ignorovány! 
 
Po použití tla čítka Potvr ď  následuje návrat do úvodní 
obrazovky. 
zde je doporu čeno použít tla čítko  Odhlášení  . Dojde 
k odhlášení uživatele, což zabrání p řípadné (by ť necht ěné) 
změně objednávky jiným uživatelem. 
 
 
** Tla čítko  Historie ú čtu   - zobrazí historii vašeho ú čtu za 
poslední období.  
pokud si p řejete zobrazit jiné období, vypl ňte m ěsíc, rok a 
použijte tla čítko Jiné období (Výpis-mesiac ve slovenské 
verzi).  
 
 
** Tla čítko  Zm ěna hesla   - umožní zm ěnit vaše heslo.  
     Je t řeba zadat p ůvodní heslo a pak dvakrát nové heslo. Po 
změně hesla je t řeba se znovu p řihlásit. 
 
 
** Tla čítko  Odhlášení    - p ři odchodu od po číta če se 
nezapomeňte odhlásit tla čítkem Odhlášení.  
Zamezíte tak zm ěnám své objednávky jinou osobou 
 
 
** Tla čítko  Nápov ěda    - zobrazí jednoduchou nápov ědu 
k aktuální nebo naposledy použité funkci.  
 
 
** Bezpe čnostní opat ření  
- pokud nedojde k zám ěrnému odhlášení, systém p ři ne činnosti 
automaticky odhlásí uživatele po uplynutí 10 minut.  Pokud 
uživatel po uplynutí této doby použije tla čítko Objednávka 
stravy, systém si znovu vyžádá p řihlášení do systému zadáním 
identifikace strávníka. 
 
 
 


