
Шановні пансіонери,  

Дозвольте познайомити вас з новинкою, яку ми готуємо для вас у сфері громадського харчування. 

Наразі ми створили можливість для відвідувачів замовляти їжу через Інтернет на 

www.strava.cz. Щоб зареєструвати закусочні та замовити їжу онлайн, дотримуйтесь наведених 

нижче інструкцій:  

Налаштування послуги  

Кожному з вас присвоєно логін та пароль для першого входу в цю послугу. Ви можете 

змінити пароль під час входу в онлайн-замовлення, ім'я тільки в офісі ŠJ  

Name - може містити цифри та літери без діакритичних знаків  

Кожному було дано ім'я у вигляді прізвища + перша літера імені - разом, без діакритики  

Приклад - Novák Jiří, ім'я для входу = novakj  

(УВАГА - у разі повторення (кілька однакових) імен ви не зможете увійти. У цьому випадку необхідно 

відвідати офіс ŠJ)  

Пароль - може містити цифри та літери без акцентів. Кожному було присвоєно номер із 

прикордонного реєстру. Цей номер можна знайти або в коробці замовлення, або 

запитавши в офісі ŠJ (це символ змінного платежу).  

Ви також можете ввести адресу електронної пошти, на яку система може надсилати вам такі 

повідомлення:  

- підтвердження замовлення  

- недостатня сума на рахунку  

- неотримана їжа  

- місячний огляд  

Під час налаштування послуги ви можете вказати, яке з цих повідомлень ви хочете надіслати . Ви 

можете змінити свій пароль, електронну пошту та вихідні повідомлення в будь-який час пізніше після 

входу в систему в розділі Налаштування користувача.  

Замовлення їжі З наступного дня ви також можете замовити їжу через Інтернет за адресою: 

www.strava.cz  

 Ви потрапите до діалогового вікна входу. Заповніть і підтвердьте поле Номер пристрою.  

Наша їдальня номер 3221. Ви ввійшли у «свою» їдальню.  

Потім заповніть і підтвердіть поля Користувач і Пароль, (див. пункт 1). Ви увійшли в систему і можете 

замовляти їжу. Щоб замовити їжу, підтвердьте пункт Замовлення їжі. Внесіть необхідні зміни у свої 

програми та відмовтеся. Обов’язково збережіть зміни, підтвердивши Надіслати.  

Вийдіть із системи, підтвердивши вихід користувача.  

http://www.strava.cz/
http://www.strava.cz/


Подальші інструкції, деталі та інструкції можна знайти на www.strava.cz. 

http://www.strava.cz/

