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Jídelna – Intraweb 

Ve stravovacím systému je možno používat také tenkého klienta. Přes internetový prohlížeč je možno sledovat jídelníček, objednávat 

stravu a také prohlížet vyúčtování a samotnou srážku ze mzdy. Zákazníci, kteří využívají docházkový nebo mzdový systém mohou využít 

společného webového rozhraní pro všechny tyto aplikace. Stačí jedno přihlášení a všechny informace jsou na jednom místě. 

Osobní údaje 

Aplikace umožňuje zobrazit osobní údaje zaměstnance. Jedná se například o Jméno, Příjmení, Datum narození apod. Údaje, které se 

zobrazí v intrawebu se nastaví v programu Jídelna.  
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Jídelníček 

Pomocí intrawebu se snadno a rychle objedná vybrané jídlo. Jídelníček na aktuální týden je přehledně zobrazen na jedné stránce. Pro 

přechod mezi jednotlivými týdny je třeba použít šipek. Objednávku jídla provedete kliknutím na tlačítko plus. Ke zrušení objednávky 

dojde po stisku tlačítka mínus.  
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Pohyby na účtu 

V aplikaci je možné sledovat pohyby na účtu. Může se jednat o objednávky jídel, odběr bez objednávky, dotace stravy, vklad hotově či 

vyplacení hotově. Pohyby se sledují k vybranému období, které se nastavuje v horní části obrazovky. 

 

  



  

Podnikejte s přehledem    |    www.ron.cz 

Sídlo společnosti Ron Software, spol. s r.o. - Karviná, Rudé armády 534, 733 01 Karviná - Hranice 
tel.: +420 596 312 827, mob: +420 603 102 448, fax.: +420 596 309 036, e-mail: software@ron.cz 
 
Pobočka - Praha, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3, tel.: +420 222 780 255, e-mail: praha@ron.cz 
Pobočka - Brno, Karlova 7, 614 00 Brno, tel.: +420 545 230 133, e-mail: brno@ron.cz 

 

Denní pohyby 

Intraweb dále zobrazuje informace o denních pohybech na účtu. V seznamu lze vidět celkové pohyby a dotace v jednotlivých dnech. Na 

konci seznamu jsou uvedeny součty za celý měsíc. Je zde součet pohybů (-267), součet dotací (40,05) a jejich rozdíl (226,95). V horní 

části obrazovky je možné si zvolit, za jaké období se mají údaje o pohybech na účtu zobrazit. 
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Odběry jídel 

V intrawebu se zobrazují informace o odebraných jídlech. Seznam zobrazuje datum, čas, místo odběru a popis odebrané stravy. Je 

možné si v horní části obrazovky zvolit za jaké období se mají údaje o odběrech zobrazit. 

 

Účet strávníka 

Účet zaměstnance zobrazuje přehled celkového vyúčtování v jednotlivých měsících. V seznamu jsou k obdobím zobrazeny následující 

údaje: 

• účtovaná částka za stravu 

• nárok na dotaci v peněžních jednotkách  

• celková částka, která byla vložena/vybrána manuálně v programu Jídelna 

• částka, která má být uhrazena za daný měsíc  

• počet nároků na dotaci 
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Stravenky 

V aplikaci se může zobrazit přehled přijatých stravenek. V části Stravenky je seznam, ve kterém se zobrazují informace o přijatých 

stravenkách. Zobrazují se zde údaje o typu (názvu) stravenky, její hodnotě, počtu a celkové částce. Dále je to datum a čas vydání 

stravenek. V části Vyúčtování stravenek je seznam pohybů v aktuálním roce. Pro přechod do jiného roku je třeba použit šipky. 

V seznamu jsou uvedeny jednotlivé měsíce a k nim údaje o nároku na dotaci, odebraných stravenkách a kolik jich ještě zbývá odebrat. 

V dolní části jsou jednotlivé položky sečteny. 

 


