Handleiding: registratie Click4food
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Inleiding:
Click4food stelt u als ouder of student in staat om:
 de uitgaven die men in het restaurant heeft gedaan, op te
volgen;
 uw rekening te bevoorraden;
 u te verwittigen indien uw saldo onder een bepaalde waarde is
gezakt.
Click4food is beschikbaar op uw PC en op uw mobile device.
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Registreren:
Het registreren van uw account gebeurt in twee fases.
Fase één is het aanmaken van een account op het Click4food platform,
fase twee bestaat erin een connectie te maken tussen dit account en de
restaurantrekening van uw kind(eren).
Een Click4food-account dient u slechts éénmaal aan te maken. Van
zodra dit gebeurd is, kan u al uw restaurantrekeningen onder dit
account registreren.
Uw restaurantrekening bestaat uit drie codes die u ontvangen heeft per
brief.
Belangrijk: voor iedere student heeft u andere codes ontvangen.
Nu kan u aan de slag om een Click4Food-account aan te maken en al
uw restaurantrekeningen hieronder aan te melden.
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Aanmaken van een Click4Food-account:
Indien u uw account wil aanmaken via uw PC, gebruik dan de volgende
link:
https://click4food.compass-group.be
Gebruik volgende gegevens:
Login : STANDAARD.SFE
Wachtwoord : Pa9479163

Beide standaardcodes helpen u om snel een nieuw account aan te
maken.

Nadat u de beide codes hebt ingegeven, dient u uw persoonlijke
gegevens in te vullen om zo uw account aan te maken:

Uw Login code:

Codes van uw kind:

De velden met een * zijn verplichte velden.
Click4food gaat zelf een login code voorstellen, u kan/mag deze code
zelf wijzigen, let wel: de code moet uniek zijn (mag dus nog niet
bestaan in Click4food).
De codes die u werden bezorgd (Code 1/Code 2/Code 3), kan u
ook later invullen.
Nadat u uw gegevens hebt ingevuld, zal er een account worden
aangemaakt. Via een e-mail die gestuurd wordt naar het juist
ingebrachte e-mailadres zal u een bevestigingsmail van uw registratie
ontvangen.
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Koppelen van uw restaurantrekening via uw PC:
Indien u uw account hebt aangemaakt via uw PC, ziet u nu het
volgende:

Opm.: de achtergrond foto kan wel verschillend zijn.

In de zwarte balk links ziet u:
 eMoneySafe

eMoneySafe is de financiële app die u o.a. in staat stelt om uw
kinderen aan uw naam te koppelen, om de restaurantrekening te
bevoorraden. De app geeft ook een overzicht van de betalingen en
consumpties.

Eén of meerdere restaurantrekeningen koppelen aan uw account:
eMoneySafeInstellingen

Het eMoneySafe menu bevat twee keuzes; via Instellingen kan u
één of meerdere kinderen aan uw naam koppelen.
De drie codes die u ontvangen hebt (voor één of meerdere kinderen),
dienen hier ingevuld te worden.
Nadat u uw codes ingevuld en toegevoegd hebt via
, ziet u het
volgende:

Opm.:
 In dit voorbeeld hebt u de restaurantrekening van Van Damme Mieke
toegevoegd. Het is mogelijk om nu ook de stand van deze rekening te
bekijken. In dit voorbeeld heeft Van Damme Mieke nog 1135€ staan
op haar rekening.
 In dit voorbeeld hebt u als ouder van Van Damme Mieke gekozen om
verwittigd te worden indien de schoolrekening onder de 20€ zou
zakken en u zal hiervan per mail eens om de 7 dagen op de hoogte
gehouden worden.
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Geld storten op een rekening:

U kan via uw bank geld overschrijven op de kaart van uw kind.
Hiervoor schrijft u het door u gekozen bedrag over op het volgende
rekeningnummer.

Sint-Franciscus Catering
BE 75 4430 6176 4151
BIC KREDBEBB
Opgelet gebruik altijd de gestructureerde mededeling die u ontving samen met
uw codes. Op die manier kunnen we het overgeschreven bedrag linken aan uw
zoon/dochter.

+++000/0000/00000+++
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Raadplegen van de consumpties en stortingen:
Het is ook mogelijk om de consumpties en stortingen te raadplegen via
eMoneySafeOverzicht:

