PRAČKY/ SUŠIČKY- PROVOZNÍ SYSTÉM VŠCHT
SÚZ
OD 12/ 2019
BEZREZERVAČNÍ SYSTÉM PRÁDELEN
Prádelna Sázava - přízemí 112,

(k dispozici je 8 praček, 4 sušičky)

Prádelny Volha - 1, 4, 7, 11 patro,

(k dispozici je á 2 pračky, 1 sušička na patro)

A) MÁM IDENTIFIKAČNÍ KARTU UBYTOVANÉHO - POSTUP JAK PRÁT

 Nahlédnu ve svém ISKAMu na volné pračky/ sušičky k dispozici dle zvoleného objektu,
(https://ubytovani.vscht.cz/StavPradelen) v záložce ubytování.
 Příchod do prádelny - vstup přes RFID kartu - otevření dveří.
 Identifikuji se na e-Mincovníku, vyberu konkrétní volnou pračku č./ sušičku č. (pokud mám
dostatečnou hotovost na účtu v ISKAMu), úhrada se mi připíše k inkasu za ubytování, nebo
navýším konto v ISKAMu přes platební bránu GoPay či v hotovosti), okamžitě po výběru se
mi totiž předepíše pohledávka za službu praní), 30,- Kč za cyklus.
 Zvolím jeden z přednastavených cyklů, peru/ suším – viz. návody na stěnách
 Po ukončení praní/ sušení ISKAM odešle klientovi SMS, že je hotovo.

B) NEMÁM IDENTIFIKAČNÍ KARTU UBYTOVANÉHO - POSTUP JAK PRÁT
 Vyzvednu si na ubytovacím odd. či recepci RFID kartu „HOST VŠCHT“ a nechám ji přiřadit ke
svému účtu v ISKAMu, záloha za kartu je v hodnotě 100,- Kč.
 U vedoucí koleje či hospodářky požádám o vygenerování hesla pro přístup do ISKAMu
a
vložím předpokládanou hotovost na svůj účet v ISKAMu pro čerpání této služby, nebo přes
platební bránu GoPay.
 Náhled v ISKAMu na volné pračky/ sušičky k dispozici dle zvoleného objektu.
 Příchod do prádelny - vstup přes RFID kartu „HOST VŠCHT“ - otevření dveří.
 Identifikuji se na e-Mincovníku, vyberu konkrétní volnou pračku č./ sušičku č. (pokud mám
dostatečnou hotovost na účtu v ISKAMu), okamžitě po výběru se mi totiž předepíše
pohledávka za službu praní), 30,- Kč za cyklus.
 Zvolím jeden z přednastavených cyklů, peru/ suším.
 Po ukončení praní/ sušení ISKAM odešle klientovi SMS, že je hotovo.
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