Funcionament de compra de Tiquets Eventuals de Menjador i
Acollida matinal

Si la seva targeta NO és de “La Caixa” o tant Si és de “La Caixa”
S’introdueix la targeta.
ALTRES OPERACIONS
Ens demanarà l’idioma, escollir. I seguidament escollir PAGAMENTS

A partir d’aquí l’operativa és comuna a totes les targetes;
Un cop escollit “pagaments” escollir
PAGAMENTS SENSE CODI DE
BARRES

PIN (posar el nº secret de la vostra targeta)

A continuació premeu COL·LEGIS I MATRICULES AMB EL CODI
D’ENTITAT

Pel menjador: Teclejar el codi 0380345

i CONTINUAR.

Per l’acollida matinal: Teclejar el codi
0381155
i CONTINUAR
(exemple foto, però recordeu que són codis diferents per un servei o per un
altre)
Posar el nº de tiquets que voleu comprar i CONTINUAR

Us sortirà el tipus de rebut que heu escollit, CONTINUAR

Ara surten tres camps a omplir, s’han d’omplir amb un 1 cadascun perquè
no es poden deixar en blanc, es faria de la següent manera:
ALUMNE I CURS
teclejar un 1 i polsar dos vegades l’intro Intr.
Intr.
.
(botonet del teclat verd, dos intros perquè salti a l’altre camp) o teclejar
directament el nom del nen.
Nº TIQUETS, teclejar un 1 (independentment del nº de tiquets que en
realitat compreu) i després intro. Intr. .
DIA ACTIVITAT, teclejar un 1 i després intro.
Intr. .
Un cop estiguin els tres camps omplerts (amb un 1, ja que no es poden
deixar buits) donar a CONTINUAR.

Ens informarà del total de tiquets que s’han comprat CONTINUAR.
El resum de la compra, on es dirà el nom del col·legi, els rebuts que s’estan
comprant, i l’import total que es paga.

CONFIRMAR PAGAMENT, amb això es fa efectiu el pagament.

Ara sortiran els tiquets que s’hagin comprat i un comprovant de pagament
al final, que és per a la família, en cap cas aquest comprovant de pagament
es pot donar a l’escola ni servirà per fer de tiquet d’esporàdic, és
simplement un comprovant de compra que dona la caixa al pare.
Al tiquet esporàdic que hem comprat al caixer és molt important que
poseu el nom de l’alumne i els curs i el dia que s’utilitzarà aquell tiquet.
Sense omplir aquestes dades aquest rebut NO SERÀ VÀLID

hi

