Dokumentace pro restaurace
Aplikace Šmáknisi.cz je internetová aplikace určená
pro restaurace. Jedná se o multifunkční nástroj, který
usnadňuje restauraterům správu denního a stálého
menu, umožňuje přijímat on-line objednávky a poskytuje pomůcky pro propagaci a zvýšení on-line prodeje.
K užívání aplikace je třeba provést registraci. Po přihlášení do aplikace se uživateli (restauraci) zobrazí navigační
menu.

Moduly aplikace
1. Profil
a. vkládání údajů o provozovně
b. zařazení do kategorií
c. vkládání loga
d. vkládání fotografií do galerie

2. Nastavení
Pro správné fungování aplikace je důležité nastavit
parametry pro on-line prodej.
1. Restaurace viditelná pro hosty: pokud zapnete NE,
restaurace se nebude zobrazovat v seznamu restaurací
(zůstane pro návštěvníky webu skrytá).
2. Zobrazovat denní menu: pokud zapnete NE, denní
menu bude skryté pro hosty (návštěvníky webu).
3. Prodej denního menu: pokud zapnete NE, denní menu
se bude zobrazovat pouze jako text.
4. Zobrazovat stálé menu: pokud zapnete NE, stálé menu
bude skryté pro hosty (návštěvníky webu).
5. Prodej stálého menu: pokud zapnete NE, stálé menu se
bude zobrazovat pouze jako text.
6. Minimální lhůta pro výdejní okénko: minimální lhůta
v minutách od aktuálního času (přibližný čas objednávky), kterou může host nastavit při zadávání objednávky.
Maximem pro nastavení je 60 min.
7. Minimální lhůta pro rozvoz: minimální lhůta v
minutách od aktuálního času (přibližný čas objednávky), kterou může host nastavit při zadávání objednávky.
Maximem pro nastavení 60 min. Rozvoz si restaurace
zajišťuje sama!
8. Denní menu - začátek výdeje v: začátek výdejní doby
pro Denní menu.
9. Denní menu - konec výdeje v: konec výdejní doby pro
Denní menu.
10. Stálé menu - začátek výdeje v: začátek výdejní doby
pro Stálé menu.
11. Stálé menu - konec výdeje v: konec výdejní doby pro
Stálé menu.
12. Rezervace míst: hosté mají k dispozici samostatný
formulář pro rezervaci míst (tlačítko REZERVACE v profilu restaurace).

Poznámka: maximální datová velikost loga a fotografií uploadovaných do galerie je 1 MB.

13. Zvuk (nová objednávka): zvukový signál oznamuje
příchod nové objednávky (sekce OBJEDNÁVKY). V některých prohlížečích nebo tabletech je nutno zvuk povolit.

14. E-mail pro vzkazy: email restaurace, který slouží ke
komunikaci s provozovatelem tohoto webu.
15. Emaily pro objednávky: email restaurace, na který
budou zasílány notifikace o objednávkách. V případě
zakoupení Prémiových služeb můžete zadat více emailů.
16. Telefony pro objednávky (SMS): telefony restaurace,
na který budou zasílány SMS notifikace o objednávkách.
V případě zakoupení Prémiových služeb můžete zadat
více telefonních čísel.

3. Denní menu
Srdce celé aplikace. Pokud restauratér naplno využije veškeré funkcionality modulu, minimalizuje čas pro publikování denního menu jak v elektronické tak tiskové podobě.
Zejména pak využití ZÁSOBNÍKU jídel a generování
denního menu v PDF formátu pro zasílání e-mailem nebo
tisk. Hlavním parametrem pro denní menu je datum.
Můžete vložit i více datumů, třeba na celý týden dopředu.
Již uplynulé dny se ve frontendu nezobrazují.

Hlavní tlačítka
1. Vložit datum: (zelené) můžete vložit i více datumů,
prošlé datumy (dny) se v jídlením lístku nezobrazují. Prošlé dny můžete smazat.
2. Infoblok: (modré) informační text, který se objevuje ve
sdíleném menu nad výčtem položek
3. Hlavní foto: (modré) foto, které se objevuje pod infoblokem. Můžete využít např.: pro akci „dnes doporučujeme“ apod.
4. Zobrazit PDF: (modré) zobrazí jídelní lístek pokud byl
pro některý den vygenerován. Pokud PDF nebylo vygenerováno, tlačítko se nezobrazuje.

Tlačítka pod výčtem položek
Tlačítka jsou příslušná každému jednotlivému dni.
Poznámka: pokud zapnete Zvuk (nová objednávka), spustí se při příchodu nové objednávky v modulu OBJEDNÁVKY melodie. Melodii vypnete kliknutím na ikonu zvonku.

1. Přidat položku: (zelená) můžete vložit libovolný počet
2. Pořadí: (modré) objeví se tabulka s pořadím. Pořadí
položek měníte pouhým přetažením položky na zvolenou
pozici.
3. Změnit den: (modré) můžete změnit datum.
4. Zásobník: (modré) pro každý den můžete načíst položky menu ze zásobníku, kam jste si před tím jídla uložili.
V tabulce se zobrazují pouza ta jídla ze zásobníku,
která nejsou v jídelním lístku pro daný den zařazena.
Vybrané položky zaškrtněte a stiskněte tlačítko VLOŽIT
DO MENU. Položky můžete do zásobníku přidávat nebo
je editovat a mazat (tlačítko UPRAVIT ZÁSOBNÍK ve
formuláři). Do zásobníku můžete také přidávat položky

přímo z výčtu jídel pro každý den kliknutím na aktivní
ikonu disketa. Jídla se v zásobníku řadí podle abecedy.
5. Smazat den: (červené) můžete smazat celý den. Dny s
prošlým datumem se ve sdíleném menu nezobrazují.
6. Vygenerovat PDF: (zelené) vygeneruje PDF s jídelním
lístkem pro příslušný den. Můžete si jej uložit do počítače
nebo vytisknout. Pro úpravu velikosti nastavte zmenšení/
zvětšení (%) v ovladači tiskárny. Do PDF se načítají pouze jídla, která jsou pro daný den aktivní nebo pokud
datum není prošlé.

4. Stálé menu
Ovládání stálého menu je podobné jako u denního menu,
jsou zde však rozdíly. Položky stálého menu lze řadit do
skupin. Kliknutím na tlačítko SKUPINY (modré) se zobrazí tabulka se skupinami. Položky lze vkládat, editovat a
měnit jejich pořadí, přetažením na požadovanou pozici.
Smazat skupinu lze ze stálého menu. Pokud přetažení
nefunguje, klikněte znovu na tlačítko SKUPINY nebo
proveďte refresh stránky.

Ikony v tabulce položek
Ikony jsou příslušné každé položce jídelního lístku.
1. Editace: (ikona tužka)
- Hmotnost: položka není povinná, můžete vkládat
hmotnost, ale i kusy, ml... např.: 100 g, 2 ks ...
- Položka: položka (název) jídla. Pokud chcete text odřádkovat, vložte na konec řádku značku <br>.
- Cena: vkládejte pouze číslo, např.: 150 (bez Kč)
- Nezapomeňte formulář ODESLAT modrým tlačítkem.
2. Obaly: (ikona miska) položce menu přiřadíte obaly,
můžete přiřadit i více obalů, např.: polévková miska +
jídelní box, pro kompletní menu (cenu obalů nastavíte
v sekci OBALY). U ikony se zobrazuje cena obalů. Ceny
obalů se započítají do celkové ceny.
3. Smazání položky: před smazáním ještě budete dotázáni.
4. Uložit do zásobníku: pokud je ikona aktivní (položka
není v zásobníku), můžete ji do zásobníku uložit.
5. Aktivace / deaktivace: (zelené / červené kolečko)
kliknutím změníte stav. Např. vydáte-li všechna jídla dané
položky, položku deaktivujte (kolečko bude červené).
Položka se ve vašem menu nebude dále hostům zobrazovat.

5. Obaly
V sekci obaly přiřaďte ceny jednotlivým obalům. Vkládejte pouze číslo, např.: 8 (bez Kč). V sekci denní a stálé
menu přiřaďte obaly jednotlivým položkám menu. Položce menu můžete přiřadit i více obalů současně. Ceny
obalů se započítají do celkové ceny.

Taška (nebo hromadný obal)
Pokud chcete do celkové ceny objednávky zahrnou cenu
tašky nebo hromadného obalu (nebo více tašek), ve formuláři nastavte cenu tašky a maximální počet jídel, které
lze do tašky vložit. Aplikace spočítá počet tašek k objednávce a dopočítá cenu.

Vlastní Re krabičky
Můžete povolit Re krabičky (nebo vlastní obaly hosta). V
objednávacím formuláři může host Re krabičky zaškrtnout. V tom případě se cena obalů v objednávce vynuluje.

7. Objednávky
Přehled objednávek, výchozí nastavení je aktuální den.
Tabulku lze třídit poklikem na záhlaví.

Důležité:
Přiřazení obalu v denním (stálém) menu

6. Způsob odběru
Nastavené způsoby odběru se objeví jako možnosti v
objednávacím formuláři. Minimální lhůtu pro dodání (výdejní okénko a rovoz) si průběžně volíte v sekci
NASTAVENÍ.
Výdejní okénko: host si vyzvedne objednané jídlo u vašeho výdejního okénka
Rozvoz: host si objedná jídlo domů. Dopravu zajišťujete
vy!
- Cena rozvozu: vkládejte číslo (bez Kč)
- Rozvoz zdarma od: minimální výše objednávky - vkládejte číslo (bez Kč)
- Limit rozvozu: omezení - lokalita, např.: Malá Strana
nebo okruh v km, např.: do 5 km
Konzumace v restauraci: host může objednané jídlo sníst
v restauraci. Pokud je tato možnost povolena a v NASTAVENÍ jsou povoleny REZERVACE, objeví se v objednávacím formuláři pole pro REZERVACI MÍST.

- Potv.: potvrzení objednávky hostem (zelené kolečko),
nepotvrzená je červené kolečko. Stav nemůžete měnit.
Pozn.: objednávku potvrzuje přes email neregistrovaný
host. Registrovaný host má objednávku automaticky
potvrzenou.
- Odb.: kliknutím nastavíte objednávku za ukončenou
(jídlo bylo odebráno). Ukončená objednávka je zelená.
Zvuk (nová objednávka)
- Rez.: k objednávce byla rezervována místa. (Pouze pro
konzumaci v restauraci.)
- Det.: kompletní detail detail objednávky
Zvuk: pokud povolíte v NASTAVENÍ Zvuk (nová objednávka), bude příchod nové objednávky ohlášen melodií.
Zvuk se vypíná kliknutím na ikonu ZVONEK. Poznámka: v některých prohlížečích nebo tabletech je nutno zvuk
povolit.

8. Rezervace
Přehled rezervací, výchozí nastavení je aktuální den.
Tabulku lze třídit poklikem na záhlaví.

Důležité:
- Potv.: potvrzení rezervace hostem (zelené kolečko),
nepotvrzená je červené kolečko. Stav nemůžete měnit.
Pozn.: rezervaci potvrzuje přes email neregistrovaný host.
Registrovaný host má rezervaci automaticky potvrzenou.
- Host: kliknutím nastavíte rezervaci za ukončenou
(Host se dostavil). Ukončená rezervace je zelená.

9. Soutěžní akce

Čtěte nápovědy

Zde si můžete vytvořit soutěžní akci „Za každý X-tý
1 zdarma“ pro registrované hosty na Šmáknisi.cz.
Kdokoliv registrovaný, pokud si objedná on-line jídlo
ve vaší restauraci, je mu započítáno do soutěže. V detailu pak vidíte jednotlivé hosty a počty objednaných
jídel. Akci, která je aktivní, to znamená že právě běží
z důvodu nastavení začátku a konce, nelze editovat.
Pozn.: pokud máte potřebu z nějakého důvodu měnit
parametry akce, kontaktujte nás.

Každá sekce je opatřena nápovědou.

10. Propagace
Generování archu vizitek (PDF) s www adresou
restaurace na Šmáknisi.cz, a archu se dvěma letáky.
PDF soubor si můžete opakovaně vytisknout, nebo
odnést do copycentra nebo tiskárny a nechat vizitky
vytisknout na vizitkový papír. Rozdávejte hostům
při každé příležitosti, přidávejte do tašky s jídlem.

Kontakt
e-mail: info@smaknisi.cz
tel.: 603 823 644, 723 551 706

