Kedves Szülők, Diákok, Kollégák!
A menzarendszer korszerűsítése keretében a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium bevezeti
a QB-Suli webes rendszert.
A 2020/2021-es tanévtől az étkezés megigénylése illetve lemondása nem az eddig megszokott módon
történik, nem az intézményen keresztül.

 Csak REGISZTRÁCIÓ után lehetséges étkezést rendelni/lemondani.
 Emailben, telefonon, személyesen NINCS LEHETŐSÉG rendelésre/lemondásra.
 Mindig SZERDA ÉJFÉLIG lehet megrendelni a következő heti étkezéseket.
A rendszer használatához néhány lépést szükséges megtenni. A weboldal többféle böngészővel és
mobil eszközökről is elérhető.

I.

RENDELÉSI FELÜLET ELÉRÉSE:

A rendelési felület internetes böngésző segítségével a következő címről érhető el. Javasoljuk, hogy a
címet mentse el a böngésző kedvencei közé: https://gimnazium-jezsu.qb.hu/
A felület 2020. 08. 24-től elérhető a Gimnázium honlapján is (www.jezsu.hu), bal szélen lévő „Menza”
fülről.

II.

REGISZTRÁCIÓ:

Kérjük, azok is regisztráljanak, akik előzetesen úgy nyilatkoztak, hogy nem kívánják igénybe venni az
iskolai étkezést! A regisztráció folyamata néhány lépés és egy későbbi étkezési szándék esetén már
nem kell vele foglalkozni.
A regisztráció zárt, így az iskola által nyilvántartott azonosítóval (gyermekek esetén OM azonosító,
dolgozók esetén adóazonosító jel) lehet csak regisztrálni a képernyő jobb felső sarkában található
emberke ikonra kattintva.
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A regisztrációhoz szükséges:
- azonosító: gyermekek esetén az OM azonosítót kell beírni, dolgozóknak az adóazonosító jelet.
- e-mail cím, élő e-mail cím, melyre a visszaigazolásokat küldjük
- adatvédelmi irányelv elfogadása: kérem, gördítse le a lap az irányelv leírás végéig, és pipálja
be, hogy elfogadja az irányelveket.
- robotfeliratkozás kiszűrése: gépelje be a képen található karaktereket, majd nyomja meg a
Regisztráció gombot.
Amennyiben a felugró ablakban gyermeke neve szerepel, kérem adjon meg egy jelszót (kétszer),
amivel majd be fog tudni lépni. Regisztrációt követően kap aktiváló egy e-mail-t, melyen kövesse az
utasításokat.

Több gyermek regisztrálása ugyanahhoz az e-mail címhez:
Amennyiben több gyermekét szeretné a rendszerben kezelni, lehetséges ugyanazzal
az e-mail címmel mindegyik gyermek rendeléseit kezelni. Ebben az esetben az
alábbiakat kell elvégezni:
- regisztrálja be egyik gyermekét az előzőekben leírtak szerint
- lépjen be a megadott e-mail/jelszó párossal
- lépjen be a Személyes adatok  Személy regisztrálása menüpontba, majd
adja meg másik gyermekének azonosítóját, és a Regisztrációs gomb
megnyomását követően, ellenőrizze gyermeke nevét, és korábbi jelszavát
írja be.
- következő belépéskor a jobb felső sarokban tud választani gyerekek között

III.

A RENDELÉS LÉPÉSEI:
BELÉPÉS:
Kérem, adja meg az e-mail cím mezőbe a
regisztrált e-mail címét és jelszavát az ablak
jobb felső sarkában!
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1. ELFELEJTETT JELSZÓ:
Amennyiben elfelejtette jelszavát, akkor a jobb felső sarokban a lakat ikonra kattintva
megadhatja a korábban regisztrált e-mail címét, amelyre elküldünk
Önnek egy újonnan generált jelszót. Ha beírta az e-mail címét,
kattintson az Új jelszó elküldése gombra, ami után e-mailt kell kapnia.
2. MENÜVÁLASZTÁS, RENDELÉS:

 Az étkezést csak online lehet megrendelni: https://gimnaziumjezsu.qb.hu/
 A megrendelést az étkező (tanuló/gondviselő, dolgozó) saját maga végzi.
 Határidő: a tárgyhetet megelőző SZERDA ÉJFÉL
LEMONDÁS: minden esetben a tárgynapot megelőző nap 10 óráig teheti meg, kivéve a hétfői
napot, amikor aznap 8 óráig lehet lemondani. Ha mégis kéri az étkezést, a visszarendelésre
ugyanez a határidő.
hétfői nap lemondása: hétfőn 8 óráig
keddi nap lemondása: hétfőn 10 óráig
szerdai nap lemondása: kedden 10 óráig
csütörtöki nap lemondása: szerdán 10 óráig
pénteki nap lemondása: csütörtökön 10 óráig
Az alábbi lépéseket kell követnie RENDELÉS, LEMONDÁS ÉS VISSZARENDELÉS ESETÉBEN IS!

1) Személy választása: amennyiben több személy is hozzá van rendelve
egy belépési e-mail címhez, úgy a jobb felső sarokban tudunk személyt
választani a legördülő menüből.
2) Időszak választása: középen kiválasztjuk a hetet, amire a rendelést
szeretnénk leadni vagy módosítani
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3) Menü választása (Csak A vagy B menü):
- A menü bal felső sarkában lehetséges a jelekkel az egész hetet
módosítani
- Az aktuálisan választott menüknél a mennyiség zöldre vált
- Lemondás esetén az adott napon állva a – jelre kell kattintani és a mennyiség visszaáll
nullára.
- A jobb oldalon található tájékoztató fül mutatja a rendelés/lemondás értékét.
4) Rendelések áttekintése: A rendelés végeztével a Kosár gombra kattintva tudjuk
áttekinteni a rendeléseinket. Itt módosításra is van lehetőség, ugyanúgy, mint a Menü
választás lépésénél. LEMONDÁSNÁL IS!
5) Rendelések véglegesítése: A Megrendel/Lemond gombra kattintva tudja rendelését
véglegesíteni.
6) Visszaigazolás: Megrendeléséről visszaigazolást küldünk, melyet a képernyőn rögtön
megjelenítünk, de automatikusan elküldjük e-mail címére is. Megrendelés után a
menüválaszték mellett kék színnel jelöljük a ténylegesen megrendelt menüt.
3. ÉTKEZÉSEK BEFIZETÉSE:

 A számlázás utólag, a tárgyhónapot követő hónapban történik, az eddigiek
szerint.
 A számla elkészültéről email értesítőt fog kapni, amit ezen a felületen meg is
tud tekinteni.
 A számla fizetése utalással, vagy ezen a felületen online bankkártyával
történhet. Erről részletesebb tájékoztatást az első számlafizetés előtt fogunk
adni.
Amennyiben a rendelési felülettel kapcsolatban kérdései lennének, a software-t üzemeltető Quadro
Byte Zrt. munkatársai 7.30-tól 17.00-ig rendelkezésére állnak telefonon +36 (1) 436-9932, vagy a
Kapcsolat menüponton keresztül tud nekünk e-mailt küldeni.
Üdvözlettel:
Augusztus 24-től a gimnáziumban a rendelési
felület használatával kapcsolatban
rendelkezésre áll:

Stampel Adrienn
(gazdasági ügyintéző)

stampel.adrienn@jezsu.hu
+36 30 289 08 40
+36 46 560-458 / 115
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