
 

 

 

 

 

 

Szybki Start: 

Wersja 1.5 

Ostatnia aktualizacja: 10.10.2013  

 

Wymagania systemowe: 

 

System dostępny jest poprzez przeglądarkę WWW z komputerów z 

systemem operacyjnym z rodziny Microsoft Windows, w wersjach aktualnie 

wspieranych przez producenta. Dodatkowo dla poprawnego działania systemu 

niezbędne jest posiadanie na komputerze zainstalowanego oprogramowania 

Microsoft Silverlight (szczegóły: www.microsoft.com/silverlight). W przypadku 

braku tego oprogramowania przeglądarka automatycznie pobierze je z serwera 

firmy Microsoft. 

 

  



Korzystanie z SALDO24 

 

 

1) W celu zalogowania się do aplikacji należy na stronie startowej wybrać  

 

Szkoła: nazwa szkoły,  

Login: adres e-mail użytkownika, który został zgłoszony w szkole 

Hasło: odebrane w szkole / wysłane e-mailem 

(prosimy o nie przekazywanie otrzymanego hasła osobom postronnym) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Po zalogowaniu się do SALDO24 dostępne jest 5 głównych zakładek aplikacji: 

USŁUGI, NALEŻNOŚCI, WPŁATY, OBIADY, UCZEŃ. Z tego poziomu można 

również uzyskać dodatkowe informacje o aplikacji wybierając opcję: „O 



PROGRAMIE”, czy „DOKUMENTACJA - Szybki Start”. Dodatkowa opcja „Szkoła 

– Nasza Szkoła” przekierowuje użytkownika na stronę szkoły. 

 

 

 

W prawym górnym rogu aplikacji, pod informacją o zalogowanym użytkowniku 

widać aktualne saldo rozliczeń dla dziecka. Jest to jedna z ważnych informacji 

prezentowanych w aplikacji.  

 

Dla osób które opłacają więcej niż jedno dziecko w szkole, saldo to odnosi 

się do wszystkich dzieci łącznie.  

 



Po wybraniu przykładowo opcji „Dokumentacja – Szybki Start” pojawi się okno 

przedstawione na kolejnym slajdzie.  

 

 

W tym miejscu wybór „Czytaj więcej” powoduje otwarcie dokumentacji w nowym 

oknie przeglądarki.  

 

W dolnej części okna są 2 dodatkowe opcje: 

 Dźwięk OFF/ON – pozwalająca na wyłączenie lub włączenie muzyki, którą 

słychać w tle 

 Pełen ekran – pozwalająca na przełączanie aplikacji w tryb pełnego okna 

 

 



Przejście do głównego widoku aplikacji następuje poprzez kliknięcie w 

zaznaczony napis SALDO24:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opcja „Zmień hasło” umożliwia użytkownikowi zmianę hasła, natomiast funkcja 

„Wyloguj” kończy pracę z programem. 



 

 

  



3) Zakładka USŁUGI 

 

 

 

Zakładka ta pokazuje aktualne usługi, które zostały zdefiniowane dla ucznia i na 

podstawie których naliczane są należności (dane są jedynie przykładowe). 

Niektóre należności są jednorazowe (np. ubezpieczenie, wyprawka), inne 

okresowo się powtarzają (np. czesne, basen, obiady). Dla każdej z usług widać jej 

cenę oraz ewentualne rabaty. Dla usług cyklicznych daty „Od” i „Do” pokazują w 

jakim przedziale czasowym usługa jest naliczana.  

Dane w tym widoku widoczne są dla każdego dziecka oddzielnie. Osoby, które 

mają w szkole więcej niż jedno dziecko mogą przełączać się pomiędzy dziećmi przy 

pomocy filtra, który został powyżej zaznaczony na czerwono.  

Pusta linia poniżej nazw kolumn jest dodatkowym filtrem, który umożliwia 

szczegółowe filtrowanie (np. szukanie fragmentu tekstu zaczynającego się od 

podanych liter czy szukanie fragmentu tekstu w środku – przy wykorzystaniu 

znaku % podanego przed szukanym fragmentem). 

  



4) Zakładka NALEŻNOŚCI 

 

 
 

 

W zakładce tej widać należności które zostały naliczone na uczniu na 

podstawie zdefiniowanych na nim usług. W dolnej części okna widać sumę 

należności dla danego dziecka. Podobnie jak w poprzedniej zakładce 

funkcjonuje tu przełączanie się pomiędzy dziećmi i dla każdego dziecka 

należności ogląda się oddzielnie. 

 

 

5) Zakładka WPŁATY 

Zakładka ta pokazuje wszystkie wpłaty, zarówno gotówkowe jak i przelewy, 

które miały miejsce od początku roku szkolnego. Tu również można przełączać 

się pomiędzy dziećmi.  

 

Uwaga: dla osób, które płacą za więcej niż jedno dziecko - może się zdarzyć 

sytuacja, że wpłaty w tym widoku będą podpięte pod jedno dziecko. Wynika to 

z faktu zautomatyzowania procesu identyfikacji wpłat i rozliczeń w systemie.  

Taka sytuacja nie wpływa  jednak na sumaryczne saldo (per rodzina). 



6) Zakładka OBIADY (funkcjonalność zostanie uruchomiona w późniejszym 

terminie) 

 

 

W tej części aplikacji użytkownik może: 

 wybrać obiady dla swojego dziecka na jeden dzień, kilka dni lub na 

cały miesiąc 

 złożyć zamówienie, które widoczne będzie po stronie szkoły 

 przeglądać i korygować zamówione obiady (łącznie z rezygnacją z 

nich). W kwestii korygowania zamówień istnieje ograniczenie takie, że 

zmian dotyczących bieżącego dnia można dokonywać najpóźniej do 

ustalonej godziny tego samego dnia. Po tej godzinie aplikacja będzie 

blokowała możliwość zmian, a złożone wcześniej zamówienie będzie 

uznane za ważne. 

  



Wybierając zakładkę OBIADY pojawia się formularz do zamawiania obiadów. 

Dni tygodnia zaznaczone są w nim na biało, natomiast weekendy na kolor 

jasnoniebieski. 

 



Klikając dwukrotnie w obszar pod datą dla której chcemy wybrać obiad pojawia się 

formatka wyboru menu na dany dzień.  

 

 

 

  



Wybór zatwierdza się przyciskiem OK: 

 

  



W formatce tej można również podać liczbę obiadów, które się zamawia dla 

konkretnego dziecka. Domyślnie przyjęto liczbę 1. Może się zdarzyć jednak 

sytuacja potrzeby zamówienia większej liczby obiadów niż 1 dla dziecka (np. 

dwóch zup zamiast drugiego dania) 

 

 

 

Po wybraniu menu na każdy dzień należy zatwierdzić zamówienie poprzez 

wciśnięcie przycisku ZAPISZ: 



 

Po poprawnym zatwierdzeniu wyboru na ekranie pojawi się komunikat : „Dane 

zostały poprawnie zapisane”. 

 

 



W przypadku potrzeby skorygowania wybranego menu lub chęci zrezygnowania z 

obiadu, który był wcześniej zamówiony, można zmodyfikować zamówienie 

najeżdżając myszką na konkretny dzień i wciskając prawy klawisz myszki. Pojawią 

się wówczas opcje Edytuj i Usuń. Ważne jest, aby zmiany w tej sytuacji potwierdzić 

wciskając OK, a następnie ZAPISZ!    

 

 

 

Po usunięciu lub edycji obiadów i Zapisaniu zmian ponownie pojawi się komunikat:  

  



Osoby które mają w szkole więcej niż jedno dziecko składają zamówienie OSOBNO 

dla każdego dziecka. Do przełączania pomiędzy dziećmi służy poniżej zaznaczony 

przycisk. Zaleca się złożenie zamówienia najpierw dla pierwszego dziecka, 

zatwierdzenie wyboru przyciskiem ZAPISZ, a następnie przełączenie się na drugie 

dziecko, wybór menu i ponownie zatwierdzenie poprzez ZAPISZ. 

 

 

 

  



W aplikacji można zmieniać sposób wyświetlania kalendarza  pomiędzy widokiem 

tygodniowym, a widokiem całego miesiąca, co prezentuje kolejny slajd: 

 

 
 

Jeżeli użytkownik będzie chciał złożyć pomyłkowo zamówienie na sobotę lub 

niedzielę, aplikacja poinformuje, że w tych dniach nie można składać 

zamówienia. 

 

Informacja pojawi się również w sytuacji składania zamówienia na dzień, który 

już minął lub w bieżącym dniu, jeżeli zmiany menu będą się odbywały po 

ustalonej godzinie (np. 9:00).  

  



7) Zakładka UCZEŃ  

 

Zakładka ta pozwala na podgląd danych identyfikacyjnych ucznia 

wykorzystywanych w Systemie a mianowicie: Imienia, Nazwiska, klasy, adresu 

do korespondencji, telefonu kontaktowego, numeru konta bankowego z 

którego są realizowane wpłaty, oraz osób wspólnie rozliczanych z uczniem (o 

ile dane dziecko ma w szkole rodzeństwo). 

 


