Törökbálinti e-Menza használati tudnivalók
A rendszer használatára a törökbálinti Bálint Márton Általános és Középiskola, valamint a Zimándy Ignác Általános
Iskola azon tanulói és dolgozói jogosultak, akik befizetéseik révén ezen iskoláktól kapják az ebédet. Az e-menza
programmal lehetőségük van az ebéden belül „A” vagy „B” menü választására. Azon diákok vagy tanárok, akik nem
választanak a rendszerben menüt maguknak, automatikusan az „A” menüt kapják .

Belépés a rendszerbe






Az e-menza rendszer elérése: menza.torokbalint.hu (www nélkül!)
Belépéshez szükséges egyedi azonosítók:
o tanulóknál az OM azonosítójuk (szerepel a diákigazolványon is)
o dolgozóknál az adminisztrátor által létrehozott egyedi azonosító
Felhasználók: az e-menza rendszerbe minden menzát igénybe vevő tanuló és dolgozó bekerül.
A rendszer használatához szükséges egy első bejelentkezési folyamaton végig menni.
Első bejelentkezés:

Az e-menza első használatakor kattintsunk az „Első bejelentkezés” gombra.

Adjuk meg a tanuló OM azonosítóját, majd kattintsunk a Rendben nyomógombra.

Adjunk meg egy jelszót, illetve egy jelszó ismétlést. A jelszónak legalább 8 és legfeljebb 16 karakterből kell állnia és
tartalmaznia kell legalább egy számot és betűt.
Megadhat opcionálisan egy e-mail címet is (pl. elfelejtett jelszó küldéséhez).
Nem kötelező, de lehetősége van megadni egy speciális étrendet (pl. lisztérzékenység). Ez a rendszerben kizárólag
tájékoztatás céljára használatos.
A beírt adatokat a Rendben nyomógombra kattintva hagyhatjuk jóvá.

A sikeres első bejelentkezést követően Ön bármikor használhatja az e-menza rendszert.

Bejelentkezés
A rendszer ismételt használatához önnek be kell jelentkeznie. Amennyiben sikeres volt az első bejelentkezése, úgy a
következő alkalommal az alábbi ablak jelenik meg a menza.torokbalint.hu cím megadásakor.

Az Azonosító tanulóknál az OM azonosító, dolgozóknál az adminisztrátor által létrehozott egyedi azonosító.
A jelszó az első bejelentkezés alkalmával megadott jelszó.
Ha elfelejtette a jelszavát, akkor azok a felhasználók, akik adtak meg e-mail címet, az „Elfelejtett jelszó” hivatkozásra
kattintva kapnak egy új, a rendszer által generált jelszót e-mailben.
A „Első bejelentkezés ismét” hivatkozásra kattintva visszatérhetünk az első bejelentkezés lehetőségének az oldalára.
Ez akkor lehet hasznos, ha valaki több tanuló első belépését akarja intézni (pl. testvérek esetén).
Az adatok beírása után a Rendben nyomógombra kattintva hagyhatjuk jóvá a belépést.

Menüválasztás
A jobb oldalon található menüválasztó gombokkal tudja a menüválasztás, illetve a nyomtatás
funkciókat elérni.






Az „A” és „B” menüket kattintással választhatja ki az adott napra. Alapértelmezetten az „A” menü van jelölve.
A választást a Rendben nyomógombra kattintva lehet jóváhagyni.
Mindig egy adott hónapra vonatkozóan kell a választást megadni.
A menüválasztás lehetősége mindig a választható hónapot megelőző hónap 23. napja. Ekkor a menüválasztás
lezárásra kerül, és a továbbiakban már nem lehet rajta változtatni.

Nyomtatás
Az e-menza rendszerből bármikor kinyomtatható az adott hónapra vonatkozó menüválasztás.

További funkciók


Elfelejtett jelszó: ha elfelejtette a jelszavát, akkor a „Bejelentkezés” oldalon található „Elfelejtett jelszó”
hivatkozásra kattintva tud új jelszót igényelni.

Meg kell adnia az e-menza rendszerbe való belépéshez szükséges azonosítóját, illetve az Ön által beállított e-mail
címet. Amennyiben helyes adatokat ad meg, a rendszer generál egy új jelszót és azt e-mailben elküldi. Ezzel ismét
beléphet az e-menza rendszerbe.
Az adatok beírása után a Rendben nyomógombra kattintva hagyhatjuk jóvá az új jelszó igénylést.
Fontos! E-mailben új jelszót csak az kérhet, aki adott meg e-mail címet első belépéskor, illetve a Módosítás
funkcióval. Aki nem ad meg e-mail címet, annak az iskola adminisztrátora tud új jelszót megadni.
A sikeres belépést követően érdemes a Módosítás



Kilépés: a felül található



Módosítás: a felül található
o
o
o

funkcióval egy új, általunk választott jelszót megadnunk.

ikonra kattintva tud az e-menza rendszerből kilépni.
ikonra kattintva tudja az adatait módosítani. Lehetséges módosítások:

E-mail cím
Étrend
Jelszó

Segítség
Amennyiben bármilyen technikai kérdése van az e-menza program használatával kapcsolatban, kérem, jelezze azt a
menza@torokbalint.hu e-mail címen.

Az e-menza rendszer használatához jó munkát kívánok!

Weiler Róbert
weiler.robert@torokbalint.hu

