
Novinky v programu MSklad 1.47

Náhled do jiných tabulek – položky k vybranému záznamu

Popis: Do  několika  tabulek  byly  přidány  odkazy,  pomocí  nichž  si  můžeme  zobrazit
vytvořené  či  používané  záznamy  konkrétního  záznamu.  Například  si  můžeme
zobrazit přímo v tabulce Skladové karty všechny příjemky či výdejky vytvořené z
vybrané  skladové  karty.  Tj.  zobrazí  se  další  tabulka  programu  s  příslušnými
záznamy. 

V programu je možný náhled mezi tabulkami:
Skladové karty → Příjemky, Výdejky
Žádanka → Surovina, Receptura, Skladová karta
Počty strávníků → Žádanka, Jídelníčky
Jídelníčky → Receptury
Receptury → Skladové karty, Žádanka 

Nastavení: Není potřeba.

Umístění: Součást programu MSklad. Volba Položky v menu nad tabulkou.

Modul: Standardní součást programu.

Návod: Neuvedeno.

Položky ve Skladových kartách



Nová pozadí pro tisk jídelníčku

Popis: Do dialogu pro tisk jídelníčku jsme přidali tři nové obrázky.

Nastavení: není potřeba.

Umístění:

Modul: standardní součást programu.

Návod: kap. 21.2.2 Jídelníčky zapisuji ručně v programu a nenormuji.

Nová pozadí pro tisk jídelníčků

      



Tisk SK pro více kódů finančního limitu nebo druhů výdeje najednou

Popis: Tisk spotřebního koše lze realizovat pro více kódů finančního limitu nebo pro více
druhů výdeje najednou.

Nastavení: není potřeba.

Umístění:

Modul: Spotřební koš.

Návod: Neuvedeno.

Spotřební koš – výběr KFL a DV

      



Tisk zvoleného filtru na tiskové sestavě

Popis: Na některých tiskových sestavách se tiskne zvolený filtr definovaný v dialogu před
tiskem sestavy.

Týká se sestav:
- příjemky podle dodavatelů
- doklady za období
- komplexní žádanka
- dělená žádanka

Nastavení: Není potřeba.

Umístění: Různá místa programu.

Modul: Součást programu MSklad.

Návod: Neuvedeno.

Zvolený filtr na sestavě



Tisk počtů porcí na žádance

Popis: Na tiskové sestavy  Komplexní  žádanka a  Dělená žádanka lze  zvolit  tisk počtů
porcí po skupinách strávníků. 

Nastavení: není potřeba.

Umístění:  

Modul: Normování.

Návod: Neuvedeno.

Tisk počtů po skupinách strávníků

   



Nová sestava Kniha objednávek

Popis: Z tabulky příjemky lze tisknout tzv. knihu objednávek. Dostaneme tak k příslušné
příjemce přehlednou objednávku. Toto využijeme, pokud nadřízený orgán požaduje
kromě obdržených příjemek evidovat též jejich oficiální objednávku.

Nastavení: není potřeba.

Umístění:  - Tisk – Kniha objednávek

Modul: Součást programu MSklad.

Návod: Neuvedeno.

Kniha objednávek



Volba tzv. Garanta při kopii receptury

Popis: Při spuštění funkce Kopie receptury lze volitelně změnit v receptuře tzv. Garanta
receptury (tj. označení původce receptury). Takto si lze všechny receptury, které při
své práci používáme, zařadit pod jednoho garanta a ostatní receptury lze v programu
při Editaci jídelníčku a Výběr receptur skrýt. 

Nastavení: není potřeba.

Umístění:

Modul: Normování.

Návod: Neuvedeno.

Kopie receptury - výměna garanta v receptuře



Polévka v názvu samostatného druhu jídla Polévka

Popis: pokud máme nastaven samostatný druh jídla „polévka“, a připravujme jídelníček z
receptur, lze tzv. „oříznout“ z přenášeného názvu jídla text „polévka“. Důvodem je
fakt, že při tisku jídelníčku je řádek pro polévku uveden taktéž textem „polévka“.
Toto slovo by se tedy vyskytlo na vytištěném jídelníčku 2x za sebou.

Nastavení: není potřeba.

Umístění:

Modul: Normování.

Návod: Neuvedeno.

Polévka v Editaci jídelníčku a na jídelníčku



Ostatní novinky

- na sestavách Měsíční hlášení a Výdejka s normou se netisknou druhy jídel s nulovou finanční
normou.

- ve formuláři pro zápis nového dokladu v Došlých fakturách je nová položka Doklad dodavatele
pro zápis čísla dokladu od dodavatele. Položka je určena pro plátce DPH při zapnutí exportů do
závazků a pro faktury nad 10000,-Kč bez DPH. Tehdy je její vyplnění povinné.


