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1. R
 egistrando-se no
ConnectedCooking

3. C
 onfiguração do seu sistema
pessoal

Antes de utilizar o ConnectedCooking, você precisa registar-se como
usuário em ConnectedCooking.com ou pelo aplicativo (iOS: https://
itunes.apple.com/de/app/ConnectedCooking/id1194000873?mt=8,
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rational.
ConnectedCooking&hl=de). Serão solicitadas diversas informações
sobre você e a sua empresa. Estas informações serão posteriormente
criptografadas e tratadas de forma sigilosa. Em seguida, você receberá um
e-mail com um link de ativação para concluir o seu registro.

O ConnectedCooking proporciona uma maior comodidade se você adaptálo à sua empresa.
3.1 Gerenciamento
Você, o administrador da conta, tem inúmeras funções à disposição no item
do menu “Gerenciamento”.
3.1.1 Dados da empresa

2. O primeiro acesso
Durante o seu primeiro acesso no ConnectedCooking, o sistema iniciará
um passeio interativo de recepção para explicar cada uma das funções.
Você pode interromper esse passeio a qualquer momento e desativá-lo
para os futuros registros.
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Na área de dados da empresa, você consegue editar as informações
empresariais solicitadas no momento do registro.
Esta função somente está disponível para os usuários com o direito de
“Account Administrator” (administrador da conta). Se os dados forem
alterados, todos os administradores da conta da sua empresa serão
informados sobre a alteração por e-mail.
Os dados do contato principal para assuntos sobre assistência técnica e
suporte são tratados no item “Contato no caso de assistência técnica”.
Se um equipamento apresentar um mau funcionamento, o serviço de
atendimento ao cliente ou o parceiro de assistência técnica entrará em
contato com a pessoa indicada.
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3.1.2 Grupos
Um grupo representa um agrupamento de equipamentos, cozinhas ou filiais
da sua empresa. A princípio, o ConnectedCooking cria um grupo principal
automaticamente após o registro. Apenas o administrador do grupo
principal pode criar um grupo.

A central empresarial, inclusive a direção central da cozinha, localiza-se em
Munique. A configuração dos grupos para a empresa Burger&Fries será
representada da seguinte forma no ConnectedCooking:

Caso você opere os seus equipamentos em apenas um lugar, normalmente
não precisará de outros grupos. Se você operar os seus equipamentos
em locais ou cozinhas diferentes, é possível representar a sua estrutura
empresarial exata ao adicionar outros grupos.
As seguintes informações podem ser adicionadas para cada grupo novo:
> Nome do grupo novo (por exemplo, a respectiva filial ou cozinha)
> Grupo matriz
> Informações detalhadas:
– Informações sobre o endereço do grupo (por exemplo, endereço das
respectivas filiais)
– Parceiro de assistência técnica responsável pelo grupo (opcional)
– Contato responsável para o parceiro de assistência técnica (opcional)
– Fuso horário do grupo/local (ajuste automático do fuso horário). O
fuso horário é obrigatório para a sincronização automática da hora dos
equipamentos.
As informações detalhadas são solicitadas durante o registro da sua
empresa e atribuídas ao grupo principal. Todos os grupos novos
automaticamente recebem estas informações, que podem ser alteradas a
qualquer momento.
O primeiro grupo adicional que você criar será atribuído automaticamente
ao grupo principal. Você pode determinar a atribuição dos próximos grupos
livremente.

Criar um grupo novo
1. Clique em “Criar grupo”

2. Insira a designação
do grupo novo
3. Selecione o
grupo matriz
4. Edite as informações
detalhadas

Um exemplo:
a empresa Burger&Fries opera 8 filiais na Alemanha. Estas filiais estão nos
seguintes locais:
> 2 filiais em Munique
> 1 filial em Frankfurt
> 2 filiais em Berlim
> 2 filiais em Hamburgo
> 1 filial em Viena
6
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Editar um grupo

3.1.3 Usuários
1. Clique no símbolo da caneta

2. Dialogue on editing the group
information

Übersetzung fehlt

Apagar um grupo
1. Clique no símbolo “×“.

2. Confirme o processo de exclusão.
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O usuário é uma pessoa com direitos de acesso que pode acessar
determinados dados dentro do ConnectedCooking. Ao criar uma
empresa, o primeiro usuário é gerado automaticamente como “Account
Administrator” (administrador da conta). Esse papel de usuário conta
com os direitos necessários para configurar a empresa e convidar novos
usuários para o sistema.
A princípio, outros usuários somente poderão entrar no sistema após
serem convidados por um usuário autorizado. Quando o convite é feito,
determinam-se o grau de permissões do novo usuário e a qual grupo ele
pertence.
É possível definir os seguintes papéis de usuário:
> Account Administrator (administrador da conta):
direitos totais para uso de todas as funções em todos os grupos
> Gruppen Administrator Advanced (administrador avançado de grupos):
direitos totais para o grupo atribuído
> Gruppen Administrator Standard (administrador padrão de grupos):
direitos limitados para o grupo atribuído
> Usuário:
direitos limitados para o grupo atribuído
> Suporte:
direitos limitados para o grupo atribuído
> Operador:
apenas recebimento das mensagens Push
(smartphone, tablet e ConnectedCooking- necessário o aplicativo)
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Detalhes dos direitos dos diversos papéis de usuário

Geral
Editar e
transferir
programas de
cocção

Gerenciamento
Editar os dados mestre
da empresa

Editar e criar
grupos

Adicionar/
editar equipamentos

Convidar
e editar
usuários

Account
Administrator
(administrador
da conta)

Usuário padrão
Atendimento
ao cliente

Visão geral do
equipamento
(estado)

Configurar
notificações

Acesso remoto

Account
Administrator
(administrador
da conta)
Administrador
avançado de
grupos

Administrador
avançado de
grupos
Administrador
padrão de
grupos

Atualização
manual do
software

Visualizar os
dados HACCP

Somente

Somente

Somente

leitura

leitura

leitura

Somente

Somente

leitura

leitura

Somente

Somente

leitura

leitura

Administrador
padrão de
grupos
Não

Usuário
padrão

transferir

Atendimento
ao cliente

transferir

Não

Operador

Operador

Convidar um novo usuário
1. Clique em “Convidar usuários”

2. Endereço de e-mail do novo
usuário
3. Tratamento do novo usuário
4. Nome e sobrenome
5. Determinar o papel do usuário
6. Determinar as atribuições de local
e de grupo
7. Possibilidade de atribuir o grau
mais alto de autorização a um
novo usuário
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Editar um usuário
1. Clique no símbolo da caneta

2. Diálogo para editar as
informações do usuário e a
atribuição dos grupos

3.1.4 Convites
Os convites novos ou em aberto são exibidos no item do menu
“Empresa/Convites” até serem confirmados pelo destinatário. Todos
os administradores de conta e de grupos serão informados por e-mail
assim que o destinatário aceitar o convite. Os convites valem por até uma
semana.
Cancelar um convite em aberto
1. Clique no símbolo “×“.

2.  Confirme
o processo de exclusão.

Apagar um usuário
1. Clique no símbolo “×“.

2.  Confirme o processo de exclusão.

3.1.5 Parceiro de assistência técnica
Para possibilitar que um parceiro de assistência técnica tenha acesso aos
seus equipamentos no caso de mau funcionamento ou de dúvidas sobre
a operação, você pode usar a função “Convidar o parceiro de assistência
técnica”. A função localiza-se em “Gerenciamento/Parceiro de assistência
técnica”.
1. Botão para convidar um novo
parceiro de assistência técnica para
a sua empresa.
2. Visão geral dos convites abertos
dos parceiros de assistência
técnica.
3. Visão geral dos parceiros de
assistência técnica que já acessam
o seu equipamento.
4. É possível remover o acesso de um
parceiro de serviços pelo botão
com um “×“.
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Se você for um parceiro de assistência técnica, receberá um novo item de
menu com a designação de “Meus clientes” depois que um cliente dividir o
acesso com você:

1. Informações gerais: Estado e situação da limpeza

em “Meus clientes”, os parceiros de assistência técnica visualizam
claramente uma lista com todos os equipamentos de todos os clientes cujo
acesso foi autorizado.
Com a ajuda do filtro (1.), os parceiros de assistência técnica conseguem
filtrar por clientes e por equipamentos com estado de erro. Clique em um
equipamento para exibir seus detalhes:

2. Ações do equipamento:
a. Solicitação dos dados de log (importantes para a análise do erro da conexão à Internet)
b. Fazer backup: As configurações principais do equipamento são armazenadas
permanentemente no ConnectedCooking e, se necessário, é possível fazer seu
download. Em seguida, o arquivo pode ser copiado com um pen-drive para um
equipamento a fim de restaurá-lo para as últimas configurações válidas. Importante: os
programas de cocção não estão inclusos neste backup.
c. Solicitar os dados de serviço: fazer o download dos dados de serviço atuais do
equipamento. Após fazer o download, o arquivo de texto pode ser aberto normalmente
no editor.
3. Iniciar o acesso remoto: o técnico de assistência técnica também pode acessar o nível de
serviço remotamente:

após confirmar com o botão “Abrir nível do serviço”, é preciso inserir a
senha conhecida para abrir o nível.
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3.2 Equipamentos

1. Clique no botão “Adicionar
equipamento”.

3.2.1 Adicionar um novo equipamento

2. Insira o código de ativação.
3. Insira um nome para o novo
equipamento (livre escolha).
4. Determine o local e o
grupo do equipamento.

Pré-requisito:
o SelfCookingCenter® ou o VarioCookingCenter® estar conectado à
Internet. Veja as orientações e os detalhes a este respeito no manual do seu
SelfCookingCenter® ou do seu VarioCookingCenter®.
Importante:
por motivos de segurança, o processo de registro é sempre iniciado a
partir do equipamento. Pela configuração “MySCC” ou “MyVCC” do seu
SelfCookingCenter® ou do seu VarioCookingCenter®, você acessa o item de
menu “ConnectedCooking“
1. Pressionar a tecla MySCC ou MyVCC
2. Selecionar oConnectedCooking
3. Clicar para ligar oConnectedCooking

Após registrar o seu equipamento com êxito, ele passa a ser exibido na
administração de equipamentos e na sua visão geral do equipamento.
Depois do primeiro registro, pode demorar um pouco para os dados
operacionais atuais serem exibidos.
3.2.2 Exibir os detalhes do equipamento

4. O código de registro será exibido
(requer conexão à Internet*)

1. Clique no símbolo do olho

* Mais informações no manual do
seu SelfCookingCenter® ou do seu
VarioCookingCenter® e no capítulo 4.

2. Exibição das informações
detalhadas (os dados são
registrados automaticamente)

Com este código de ativação, você consegue adicionar o equipamento pelo
seu aplicativo ConnectedCookingno smartphone ou pelo Portal Online ao
seu sistema ConnectedCooking pessoal.
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3.2.3 Editar os dados do equipamento

Etapa 2: Apagar o equipamento
1. Clique no símbolo da caneta

2. Altere a atribuição dos grupos
3. Carregue a imagem pessoal

1. Clique no símbolo “×“.

2. Confirme a exclusão.

3.3 Atualização individual do software para o aparelho
Há a possibilidade de você receber uma notificação em seu equipamento
assim que uma nova versão do software estiver disponível.
3.2.4 Apagar equipamento
A exclusão de um equipamento ocorre sempre em duas etapas: na primeira,
o equipamento é desconectado e, assim, não pode mais enviar dados ao
sistema. Se o equipamento não estiver mais conectado à Internet ou em
operação no momento do encerramento da sessão, ele será realizado
obrigatoriamente após 48 horas. Enquanto o equipamento estiver apenas
desconectado, os dados HACCP continuam disponíveis.

Você mesmo/mesma pode decidir se deseja receber esta notificação
ou não. Essa configuração pode ser definida nas configurações do
ConnectedCooking no equipamento.

Depois do encerramento com êxito ou compulsório, você pode apagar o
equipamento e os dados HACCP.
Etapa 1: Encerrar a sessão
1. Clique no símbolo “×“.

2. Confirme o encerramento da
sessão.
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1.  Clique na notificação de “Atualização” na parte
inferior da tela

3.4 Gerenciamento do programa de cocção
O gerenciamento do programa de cocção oferece funções cômodas para
administrar e editar os programas de cocção do SelfCookingCenter® e do
VarioCookingCenter®
3.4.1 Criar um novo programa de cocção
1. Clicar no botão “Novo programa
de cocção”

2. Selecionar o tipo do equipamento
e do programa
2. Ao clicar, você entra diretamente nas
configurações do “ConnectedCooking“. Lá está
o campo “Iniciar atualização do software”. Para
atualizar o software, basta clicar neste campo.
3. O equipamento desligará automaticamente
e executará o software atual. Este processo
pode demorar alguns minutos. Em seguida, o
equipamento estará no estado atual do software e
pode ser utilizado novamente.
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3. Determinar o nome, as
informações adicionais*, a
descrição e o idioma do programa
de cocção
4. Carregar uma imagem para o
programa de cocção
5. Carregar ou selecionar uma
imagem do acessório de
cozimento recomendado
6. Criar o programa de cocção como
no equipamento
7. Armazenar na biblioteca pessoal
do ConnectedCooking (Meus
programas de cocção)

21

3.4.2 Editar um programa de cocção existente
1. Clique no programa de cocção desejado

3.4.3 Ler um programa de cocção a partir de um equipamento
1. Clique no botão “Importar do
equipamento”.
2. Selecione o equipamento a partir
do qual os programas de cocção
devem ser importados.
3. Clique em “Exibir programas de
cocção”.

Selecionar um ou vários programas de cocção
(uma categoria precisa ser selecionada no caso de
programas de cocção manuais)

2. Edite o programa de cocção como descrito abaixo no item 3.4.1

Importar a seleção do programa de cocção

22
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3.4.4 Ler um programa de cocção a partir de um suporte de dados
(equipamento offline ou não registrado)
1. Clique no botão
“Importar do equipamento”.

3.4.5 Aquisição de um programa de cocção da biblioteca de receitas para
“Inspiração”
Quase todas as receitas da biblioteca de receitas podem ser transferidas
para a sua biblioteca pessoal de programas de cocção com apenas um
clique do mouse. Elas podem ser transferidas para o equipamento a partir
da biblioteca de programas de cocção como descrito a seguir.

2. Clique no botão
“Selecionar e carregar XML”.

3. Determine as categorias dos
programas de cocção.
4. Clique em “Importar”.
Pronto.

A confirmação do sucesso da
transferência é exibida.

Agora, o programa de cocção do gerenciamento de receitas está na sua
biblioteca de programas de cocção.

24
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3.4.6 Transferir programas de cocção para o equipamento
A transferência de programas de cocção é semelhante a fazer compras em
uma loja online. Ao clicar no botão “Adicionar”, os programas de cocção são
adicionados em um “carrinho de compras” que, em seguida, é transferido
para o equipamento.
1. Clicar no botão “Adicionar” do
programa de cocção desejado

3.4.7 Resumo das transferências de programas de cocção
planejadas e concluídas
Se uma transferência de um programa de cocção precisar ser realizada em
um determinado momento, esta transferência planejada é exibida até a
hora da sua realização. Ela pode ser editada ou apagada até o momento da
transferência.

As transferências concluídas de programas de cocção são exibidas na tabela
abaixo e trazem informações adicionais. Esses dados são exibidos a todos
os usuários que têm acesso aos programas de cocção da empresa.

2. Os programas de cocção serão
colocados no “carrinho de
compras”
3. Iniciar o processo de transferência
clicando em “Transferência de
receitas”
4.  Selecionar a hora da transferência
e a visão geral dos programas de
cocção planejados
5.  Selecionar um grupo de
equipamentos alvo ou um
equipamento alvo
6.  Clicar em “Transferir”.

3.5 Dados HACCP
A documentação HACCP automática registra e exibe em uma lista todos os
dados HACCP de todos os equipamentos conectados à conta da empresa.
Os dados HACCP são armazenados no ConnectedCooking por 6 meses. No
MySCC do aparelho, o usuário pode ligar ou desligar o upload dos dados
HACCP para a plataforma ConnectedCooking.
Para a exibição, são considerados os respectivos direitos do usuário,
de modo que sejam mostrados apenas os dados do equipamento que
pertencem ao grupo atribuído.

Pronto.
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3.5.1 Resumo dos dados HACCP

3.6 Exibição do estado do equipamento
A visão geral do equipamento oferece uma visualização rápida do estado
atual do seu equipamento. As informações mais importantes dos seus
equipamentos são exibidas na forma de listas claras ou como os cartões
correspondentes.
3.6.1

Visão geral do estado

1.  Filtrar os dados HACCP por grupos
2.  Gerar PDF de várias cargas
3.  Exportar uma única carga como arquivo CSV (Excel) ou PDF

3.5.2 Exibição detalhada de HACCP de uma carga

1. Alterar para a visualização em tabela
2. Alterar para visualização em blocos
3. Filtrar os equipamentos por grupos
4. Filtrar por equipamentos no estado “Ação necessária” ou “Erro”
5. Os dados do equipamento são atualizados automaticamente na exibição
6. Adicionar (conectar) um novo equipamento
7. Classificar os registros da lista
8. Exibição do estado:
= equipamento online, sem erro
= equipamento requer ação do usuário
= equipamento no estado de “erro”
= equipamento offline
9. Exibição da temperatura de núcleo atual
10. Exibição do tempo de cozimento restante atual
11. Exibição da temperatura atual da câmara de cocção
12. Exibição da umidade atual da câmara de cocção
13. Exibição do estado de conservação atual

●
●
●

1. Informações sobre a carga
2. Folhear as cargas HACCP do mesmo equipamento
3. Criar um arquivo CSV (Excel) ou PDF
4. Evolução da temperatura do programa de cocção
5. Evolução dos detalhes em forma de tabela
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4. Breve manual de instalação

3.6.2 Detalhes do estado do equipamento

4.1   SelfCookingCenter® e VarioCookingCenter®

1. Atualização do software
Realize uma atualização de software
manual pela última vez com a versão mais
recente e o auxílio de um pen-drive.

1. Voltar à visão geral do equipamento
2. Importar programas de cocção a partir do equipamento e apagar todos os programas de
cocção do equipamento
3. Iniciar o controle remoto
4. Exibição do estado atual do equipamento:

2. Ativação do DHCP
Ative o DHCP nas configurações de rede.
(Caso você não possa trabalhar com
DHCP, as configurações de rede devem ser
disponibilizadas por sua equipe de TI.)

= equipamento online, sem erros
= equipamento offline
= equipamento com erros
5. Exibição do estado de conservação atual e da limpeza atual do equipamento.

A exibição do estado de conservação e da limpeza é realizada em 16 etapas,
como representado a seguir:

Melhor estado

30

Pior estado
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3. Ativar o ConnectedCooking
Ative o ConnectedCooking. Em seguida,
aparecerá um campo “Código de registro”.
Clique neste campo.

4. Código de registro
Ao clicar no campo, no seu equipamento
abre-se uma janela com um código
numérico e um QR Code. Você utilizará
este código para se conectar à plataforma
ConnectedCooking.

5. Adicionar equipamento (aplicativo)
Agora, é possível conectar o equipamento
com ajuda do aplicativo. Para isso, primeiro
clique em “Meu equipamento” no menu e,
em seguida, no ”+” na visão geral dos seus
equipamentos.
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6. Adicionar equipamento (computador)
Agora, você pode vincular o equipamento
ao seu computador. Para isso, primeiro
clique em “Meu equipamento” e, em
seguida, em “Adicionar + equipamentos”.

7. Adicionar equipamento
Será aberta uma janela, na qual você deve
inserir o código manualmente ou por
escaneamento. Para escaneá-lo, clique
no símbolo do código e escaneie o QR
Code do equipamento. Insira também
um nome para cada equipamento (por
exemplo, SelfCookingCenter61E ou
VarioCookingCenter112L) e atribua-o ao
grupo correspondente.

33

4.2 Instalação sem cabo de rede
Seus equipamentos podem ser conectados à rede com um cabo de rede
ou com o auxílio de um adaptador W-LAN. Os adaptadores W-LAN estão
disponíveis para quase todos os casos de utilização, mas não estão inclusos
no conteúdo fornecido pela RATIONAL AG.
Exemplo de instalação
1. O adaptador W-Lan é conectado ao equipamento RATIONAL com a
ajuda de um cabo de rede e plugado na tomada.
2. Conecte o adaptador W-Lan ao seu roteador conforme as instruções.
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