آموزش استفاده از وب کیوسک تغذیه
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مقدمه

تا ضزٍع سهاى تحَیل ّز ٍعذُ ،تزًاهِ ًصة ضذُ رٍی کیَسک هٌتظز ٍرٍد اطالعات فزدی تزای الگیي تِ سیستن هی تاضذ .در صَرتی کِ غذای
رٍسفزٍش تعزیف ضذُ تاضذً ،ام غذا ٍ تعذاد غذای هَجَد تزای رٍسفزٍش ٍ ساعت ضزٍع تحَیل در جذٍلی در صفحِ هاًیتَر دستگاُ ًوایص دادُ
هی ضَد .اطالعات دیگز دستگاُ ضاهل ًا م رستَراى ّایی کِ تزای دستگاُ تعزیف ضذُ اًذ ،در قسوت تاالی صفحِ هاًیتَر ًوایص دادُ هیضَد.
فعالیت ّای قاتل اًجام رٍی کیَسک فقط در هَرد رستَراى ّای تعزیف ضذُ رٍی دستگاُ صَرت هی پذیزد.
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فعالیت های قابل انجام توسط کیوسک
 -1دریافت صتَى فزاهَضی
 -2رسرٍ غذا
 -3اهکاى افشایص اعتثار
 -4رسرٍ غذای رٍسفزٍش
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نحوه عملکرد
داًطجَ تا ًام کارتزی ٍ رهش عثَر هَرد استفادُ در ساهاًِ تغذیٍِ ،ارد تزًاهِ هی ضَد .تزای ایٌکِ ًام کارتزی ٍ رهش عثَر در تزًاهِ

کیَسک فعال تاضذ ،السم است فزد قثال یک تار اس طزیق ساهاًِ ٍب تغذیِ ،الگیي کزدُ تاضذ ٍ هزحلِ تغییز رهش را اًجام دادُ تاضذ.

اعتثار فعلی داًطجَ ،هثلغ اعتثار در فزم ّز داًطجَ ًوایص دادُ هی ضَد.

تزای دریافت صتَى فزاهَضی ٍارد تخص "صتَى فزاهَضی" ضذُ ٍ در صَرت داضتي رسرٍ در رستَراى ّای تعزیف ضذُ رٍی دستگاُ ،رسرٍ خَد
را هطاّذُ هیکٌذ ٍ تا سدى کلیذ چاج اهکاى دریافت صتَى را خَاّذ داضت .در ایي حالت هثلغ تعییي ضذُ تِ عٌَاى جزیوِ اس اعتثار داًطجَ کسز
هی ضَد.

در صَرت ًذاضتي رسرٍ ٍ توایل تِ دریافت غذای رٍسفزٍشٍ ،ارد تخص "غذای رٍسفزٍش" ضذُ ٍ در صَرت داضتي اعتثار کافی ٍ هَجَد تَدى
غذای رٍسفزٍش ٍ فزارسیذى سهاى تحَیل رٍسفزٍش هیتَاًذ هٌَی هَرد ًظز را اًتخاب کزدُ ٍ یک رسرٍ تا قیوت رٍسفزٍش تزای خَد ثثت کٌذ.
پس اس ثثت رسرٍ در صَرت داضتي کارت داًطجَیی یا پزسٌلی تِ دستگاُ تحَیل هزاجعِ کزدُ ٍ غذای خَد را تحَیل هیگیزد .در صَرت
ّوزاُ ًذاضتي کارت هی تَاًذ تالفاصلِ تعذ اس اًتخاب غذای رٍسفزٍش اقذام تِ دریافت صتَى غذای رٍسفزٍش ًوایذ.
در صَرت عذم دریافت صتَى رٍسفزٍش در ایي هزحلِ هی تَاًذ ٍارد تخص "صتَى فزاهَضی" ضذُ ٍ رسرٍ جذیذ خَد را هطاّذُ کٌذ ٍ صتَى
فزاهَضی دریافت ًوایذ.
پس اس اتوام کار ،داًطجَ تا سدى کلیذ خزٍج ،کیَسک را در اختیار سایز افزاد قزار هیدّذ.

