
STRAVNÉ
OBJEDNÁVANIE INTERNETOM

▪ pravidlá objednávania a odhlasovania    
  určuje jedáleň
▪ objednávky je možné obmedziť podľa   
  stavu konta
▪ podpora viacnásobných stravníkov
▪ dialóg pre objednávanie možno 
  umiestniť aj na web školy alebo jedálne
▪ šifrovaná a bezpečná komunikácia
▪ všetko beží samo bez zásahu vedúcej

▪ spravuje objednávky a platby stravníkov
▪ eviduje platby za stravné, réžie a ďalšie služby
▪ pracuje s jednotlivými aj viacnásobnými stravníkmi
▪ eviduje príspevky sociálneho fondu, hmotnej núdze,  
  obedov zadarmo a iné dotácie
▪ pozná hromadné prihlášky a odhlášky
▪ sleduje históriu zmien u individuálnych objednávok

▪ tlačí mesačné prehľady po jednotlivých kategóriách
▪ zostaví prehľady s dennými aj mesačnými obratmi
▪ pripraví podklad pre Výkaz o činnosti (Výkaz 17-01)

BANKA
▪ hromadné príkazy na inkaso pre internetbanking (aj na inom PC)
▪ načítanie súboru s výpisom platieb a automatické párovanie     
   bankového výpisu so Stravným
▪ hromadné príkazy na úhradu preplatkov  

Evidencia

Platby
▪ umožňuje bezhotovostné platby - inkaso, hromadný  
  príkaz, zrážky zo mzdy, faktúra, poukážky
▪ tlačí doklady za prijatú hotovosť
▪ podklad k úhrade možno poslať e-mailom či vytlačiť

Tlač

__________________________________________________

nielen PRE ŠKOLSKÉ JEDÁLNE
__________________________________________________

VÄZBA NA ŠKOLSKÉ SYSTÉMY
▪ prepojenie s ACS agendou, Eškolou a ďalšími systémami
▪ z ASC agendy možno stravu objednávať priamo do Strava.cz
▪ export/import neprítomnosti, nových žiakov alebo zmien
▪ zmeny údajov sa medzi systémami prenášajú 

▪ stravníci sa o svoje odhlášky starajú sami
▪ mobilné aplikácie pre Android aj iOS
▪ informácie pre stravníkov/rodičov
         - potvrdenie objednávky/zmeny
         - aktuálny stav konta
         - mesačný prehľad stravovania
         - hlásenie o nevyzdvihnutej strave

STRAVNÍCI

STRAVA.CZ

JEDÁLEŇ

▪ ponuka jedla, ktoré už nemožno   
  odhlásiť
▪ dopyt jedla, ktoré nemožno prihlásiť
▪ jedlo hradí kupujúci
▪ vkladanie ponúk aj obsluhou stravného

BURZA JEDÁL

www.visplzen.sk



STRAVNÉ

▪ podpora pre rozvoz objednaných jedál
▪ nástroj pre zostavenie a následné úpravy ľubovoľného počtu trás
▪ radenie objednávok podľa optimálnej trasy a ich zobrazenie 
   na mape
▪ voľba ľubovoľných typov nosičov jedál a ich kombinácie
▪ tlač polepových štítkov s adresou či finančnou čiastkou aj bez nich
▪ tlač prehľadnej zostavy pre vodičov
▪ podpora pre viacnásobných stravníkov 
  (rozvoz stravy vo várniciach)

ROZVOZ STRAVYnaviac pre MATERSKÉ ŠKOLY

__________________________________________________

▪ predaj doplnkového sortimentu v kantíne, bufete aj jedálni
▪ prehľadný dialóg s dotykovým ovládaním
▪ anonymný predaj za hotové 
▪ predaj z konta stravníka s kontrolou stanoveného limitu
▪ pripojenie skenera kódov EAN, pokladne, tlačiarne ...

PREDAJ TOVARU - BUFET

▪ výdaj vopred objednanej stravy reštauračným spôsobom
▪ vhodný pre výučbu budúcich čašníkov
▪ zadanie čísla obsluhovaného stola
▪ tlač dokladu k výdaju
▪ trvalý prehľad o počte vydaných jedál

REŠTAURAČNÝ VÝDAJ

CHCITE VIAC...

▪ spätný zápis hromadných počtov       
  podľa dochádzky
▪ prihlášky, odhlášky a zmeny 
  po jednotlivých triedach
▪ nastavenie spoločne sa prihlasujúcich  
   aj odhlasujúcích jedál
   (pr. dopoludňajší desiata + obed)

▪ evidencia odberu jedál zamestnancov

Stravné a školné pre MŠ

www.visplzen.sk

▪  zostavenie programu na mieru
▪  nastavenie práv prístupu osôb 
   k jednotlivým funkciám programu 
   a sledovanie ich histórie
▪  podpora pre využitie „cudzích“ 
   identifikačných médií
▪  komunikácia SW s terminálmi 
   pre výdaj aj objednávanie

______________________________

„Čo som kedysi robila hodinu, 
mám teraz hotové za 10 minút. 
Prácu bez programu VIS si už 

neviem predstaviť.“

vedúca ŠJ Tužina


