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I.

ODWOŁYWANIE POSIŁKÓW Z PANELA RODZICA

1. OGÓLNE INFORMACJE
1.1.

LOGOWANIE
W celu zalogowania się wchodzimy na stronę internetową (adres panelu):
https://stolowka151.loca.pl/

W celu zalogowania do Panelu Rodzica podajemy email podany na Karcie Deklaracji na posiłki oraz
hasło otrzymane mailem od Operatora systemu. Operator w przeciągu 1-3 dni od otrzymania
wypełnionej Karty Deklaracji wyśle na zdeklarowany adres mailowy hasło do Panelu Rodzica.
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1.2.

GŁÓWNE MENU

Po zalogowaniu się do systemu mamy dostępne poniższe Menu:

AKTUALNOŚCI – bieżące informacje
DZIECI – lista użytkowników systemu / dzieci (posiadających kartę elektroniczną zdefiniowaną w
systemie stołówki) przypisanych do danego konta Rodzica. Dla tych osób można dokonywać
odwoływań deklaracji i dokonywania płatności za posiłki.
DEKLARACJE – deklarowanie posiłków dla danej osoby. Funkcja ta jest niedostępna dla Rodziców.
Deklaracje wprowadza Operator.
ODWOŁANIA – odwoływanie posiłków dla danej osoby
ROZLICZENIA – funkcja służąca do przeprowadzania płatności za pomocą systemu przelewy24.pl.
Przelew wykonany w ten sposób jest natychmiast księgowany na docelowym rachunku.
KOSZYK – służy do finalnej akceptacji odwołań posiłków.
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2. DZIECI

W Menu DZIECI są udostępnione profile dzieci przypisanych do konta danego Rodzica. Jeśli dany
Rodzic ma więcej niż jedno dziecko zarejestrowane w systemie – pojawi się odpowiednio więcej
dostępnych profili. Klikając na profil wybranego dziecka przechodzimy do ustawień związanych z
danym / wybranym dzieckiem. W naszym przykładzie będzie to Jan Kowalski.
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3. ODWOŁYWANIE POSIŁKÓW
Celem odwołania posiłków przechodzimy do menu „ODWOŁANIA” (widok „kalendarz”):

Deklaracje są również widoczne w innym widoku „kafelki”. Aby przejść na tryb „kafelki” naciskamy
„Zmień na kafelki”:
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W naszym przykładzie będziemy korzystać z widoku „kalendarz”. Wracamy do poprzedniego widoku:

Zielony kolor oznacza zadeklarowany posiłek. Żółty kolor oznacza odwołany posiłek.
Przed odwołaniem posiłków Aktualne saldo dla Jana Kowalskiego wynosi -66,00 PLN.
W celu odwołania posiłków zaznaczamy dane posiłki w danych dniach kliknięciem myszy „check box”
(zakres 02-06.09.19):
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Następnie klikamy „Dodaj do koszyka”. Pojawia się nam kwota w „Koszyku” => -12,50 PLN. Jest to
wartość odwołanych posiłków. Aktualne saldo wynosi wciąż – 66,00 PLN, bez zmian.

Przechodzimy do menu „KOSZYK” celem ostatecznej akceptacji odwołanych posiłków:

Celem ostatecznej akceptacji odwołań posiłków klikamy „Odwołaj”.
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Poprawne odwołanie posiłków zostanie potwierdzone komunikatem „Deklaracje odwołane
poprawnie”. KOSZYK został opróżniony i wynosi 0 PLN, natomiast Aktualne saldo zostało
pomniejszone o kwotę -12,50 PLN i wynosi: 66,00 PLN -12,50 PLN => 53,50 PLN.

Po kliknięciu „Odwołaj”, przechodzimy do menu „DEKLARACJE” i możemy sprawdzić czy
wprowadzone rezygnacje z posiłków zostały poprawnie zdefiniowane (zakres 02-06.09.19) (zmiana
koloru z zielonego na zółty, zmiana ilości deklarowanych posiłków w kolumnie „deklarowane” oraz
zmiana cen w kolumnie „cena deklarowana”):
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WAŻNE!!! Rodzic może odwołać posiłek za dany dzień najdalej do 8.00 danego dnia. Po tej godzinie
system blokuje możliwość odwołania takiego posiłku. Więcej szczegółow znajduje się w
Regulaminie dostępnym na www.stolowka151.pl.

4. ROZLICZENIA
Celem rozliczenia i opłacenia posiłków przechodzimy do menu „ROZLICZENIA”:

W Menu ROZLICZENIA mamy informacje o aktualnym saldzie. Po odwołaniu kilku posiłków, w
przedstawianym przykładzie „Aktualne saldo” wynosi -53,50 PLN. Te kwotę możemy uregulować na
dwa sposoby:
- poprzez system przelewy24.pl. W tej opcji przelew jest księgowany na docelowym koncie
natychmiast, natomiast prowizja od opłaty w wysokości 1,9% jest doliczana do kwoty przelewu.
Wszystkie dokonane przelewy za pomocą przelewy24.pl są dostępne w systemie Panelu Rodzica.
- poprzez ręcznie zdefiniowany przelew z banku Rodzica (numer i dane konta docelowego są
dostępne w karcie deklaracji, na stronie www – www.stolowka151.pl, regulaminie itd).
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W przypadku wybrania opcji regulowania płatności poprzez system przelewy24.pl klikamy przycisk
„zapłać online”. Pojawia się poniższy komunikat.

Potwierdzamy poprzez klikniecie przycisku „Opłać przez przelewy24”. Przechodzimy do serwisu
płatniczego przelewy24.pl. Wybieramy bank, z którego maja być pobrane środki i postępujemy dalej
zgodnie z wskazówkami systemu.
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Logujemy się do własnego banku, dokonujemy transakcje i wracamy do Panelu Rodzica.
Po poprawnie wykonanej transakcji i powrocie do Panelu Rodzica otrzymujemy poniższy komunikat:

Przechodzimy do zakładki ROZLICZENIA i mamy dostępną historię transakcji wraz z Aktualnym
saldem. Poniżej w Historii wpłat mamy potwierdzenie dokonanej płatności. Aktualne saldo wynosi
0,00 PLN. Posiłki zdeklarowane w systemie zostały opłacone.
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