
Objednejte si jídlo rychle a pohodlně 
z mobilního telefonu nebo z počítače.
Zaručíte si dostupnost vybraného 
jídla, na které máte chuť!
Aplikace MobilKredit a WebKredit slouží pro
—  zobrazení aktuální nabídky s uvedením vaší ceny jídla
—  prohlížení nabídky jídelníčků na další dny
— zadávání objednávek jídel 48 hodin předem na další dny, 
 rušení objednávek, nabízení do burzy
— zjištění finančního zůstatku
— kontrolu historie vašeho účtu

Instalace MobilKredit 
— aplikace MobilKredit je dostupná pro platformy Android a iOS (iPad, iPhone)
— MobilKredit najdete v Google Play i AppStore (iTunes) pod názvem MobilKredit 2
— po instalaci aplikace vyberte jako poskytovatele Masarykova univerzita

Přihlášení do MobilKredit
—   všichni strávníci se ke svému stravovacímu účtu mohou přihlásit jen pokud je k němu přiřazena aktivní  
 karta a účet je aktivní
—   strávníci MU (osoby aktivní na MU) – pro přihlášení použijte tlačítko „MUNI Přihlásit se“ a následně  
 zadejte vaše UČO a Primární heslo. Pokud toto heslo neznáte, můžete se obrátit na správce práv  
 (is.muni.cz/spravci)
— ostatní strávníci – osoby, které mají ručně založen stravovací účet, mají přihlašovací jméno ve tvaru  
 c+„evidenční číslo“, které jim bude na požádání společně s heslem vygenerováno na kterékoli pokladně  
 stravovacího provozu

Přihlášení do WebKredit
—   všichni strávníci se ke svému stravovacímu účtu mohou přihlásit jen pokud je k němu přiřazena aktivní  
 karta a účet je aktivní
— strávníci MU (osoby aktivní na MU) – budete přesměrováni na stránku Jednotné přihlášení na MU.  
 Pro přihlášení zadejte vaše UČO a Primární heslo. Pokud toto heslo neznáte, můžete se obrátit  
 na správce práv (is.muni.cz/spravci)
— ostatní strávníci – osoby, které mají ručně založen stravovací účet, mají přihlašovací jméno ve tvaru  
 c+evidenční číslo, které jim bude na požádání společně s heslem vygenerováno na kterékoli pokladně  
 stravovacího provozu. Heslo do WebKredit je možné změnit po přihlášení v sekci nastavení/uživatelé  
 /změnit heslo

Návod včetně aktivních odkazů najdete na www.skm.muni.cz. V případě problémů při přihlašování 
navštivte kancelář provozu libovolné menzy nebo pište na e-mail stravovani@skm.muni.cz.
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