
Novinky v programu MSklad 1.48

Tisk Spotřebního koše s novým filtrem

Popis: Před tiskem Spotřebního koše lze nastavit filtr na požadované druhy jídel.  Lze tak
získat představu o plnění spotřebního koše zvlášť jen za určité druhy jídel (například
za snídaně a večeře).   

Nastavení: Není potřeba.

Umístění:

Modul: Spotřební koš.

Návod: Neuvedeno.

Filtr na Druhy jídel



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: neuvedeno.

Nová pozadí pro tisk jídelníčků

      



Vypnout stránkování po týdnu při tisku jídelníčku

Popis: Při tisku grafického jídelníčku lze nově vypnout tzv. „stránkování po týdnu“. Pokud
se tedy vejde na jednu stránku více týdnů, můžeme je vytisknout na jeden list papíru.

Nastavení: není potřeba.

Umístění: - Nastavení sestavy 

Modul: standardní součást programu.

Návod: neuvedeno.

Vypnutí stránkování



Tisk Kalkulace finanční normy

Popis: Funkci  Kalkulace  finanční  normy jsme  doplnili  o  možnost  tisku  informativní
sestavy.  Získáme  tak  lepší  přehled  o  změnách,  které  jsme  připravili  v  nastavení
velikostí porcí a finančních norem ještě před uložením těchto hodnot. 

Nastavení: není potřeba.

Umístění: Normování – Parametry druhů jídel a skupin – Různé – Kalkulátor finančních 
norem

Modul: standardní součást programu.

Návod: kap. 12.2.8 Kalkulátor finanční normy.

Tisk připravené kalkulace



Přepočet cen při spuštění Opravy žádanky

Popis: Při normování lze nechat přepočítat  ceny materiálů při spuštěním funkce  Oprava
žádanky. Toho využijeme tehdy, pokud jsme žádanku před tím připravili s několika
denním předstihem, a mezi tím proběhl příjem dalších materiálů.

Nastavení: není potřeba.

Umístění:

Modul: Normování.

Návod: Neuvedeno.

Přepočet cen v Opravě žádanky

      



Došlé doklady x Došlé faktury

Popis: Při práci s modulem Došlé faktury lze nově nastavit, zda se na tiskových sestavách
bude  tisknout  „Došlé  faktury“  nebo  „Došlé  doklady“.  Vycházíme  tak  vstříc
nadřízeným orgánům,  kdy se  setkáváme  s  požadavkem na  rozdílné  pojmenování
těchto sestav.

Nastavení:  – Různé – Výchozí hodnoty došlých dokladů – položka Nadpis pro 
tisk sestav.

Umístění: Tiskové sestavy modulu Došlé faktury.

Modul: Došlé faktury.

Návod: Neuvedeno.

Nastavení modulu Došlé faktury



Výdejky za období  - nové členění

Popis: Sestavu výdejky za období lze nově členit samostatně po Druzích výdeje.

Nastavení: není potřeba.

Umístění:

Modul: vnitřní součást programu.

Návod: Neuvedeno.

Členění sestavy Výdejky za období

   



Číslo faktury při uložení příjemky

Popis: Zapsanou  příjemku  lze  ihned  propojit  s  došlou  fakturou  (tlačítko  Ukončit  zápis
příjemky+vytvořit  fakturu).  Program po té  zobrazí  číslo právě zapsané faktury.
Někteří  uživatelé  toto číslo zapisují  na fyzickou fakturu.  Odpadá tak dohledávání
tohoto číslo v tabulce Došlé doklady.

Nastavení: není potřeba.

Umístění:  –    

Modul: Součást programu MSklad.

Návod: Neuvedeno.

Informace o čísle faktury



Výdejka s normou – tisk Podrobné finanční bilance

Popis: Na sestavě Výdejka s normou lze zvolit, v jaké podobě se vytiskne finanční bilance.
Lze  tisknout  též  Podrobnou  finanční  bilance včetně  celkových  i  jednotkových
nákladů rozčleněných dle jednotlivých skupin strávníků. 

Nastavení: není potřeba.

Umístění:

Modul: Finanční bilance.

Návod: Neuvedeno.

Podrobná finanční bilance



Nová skladová karta z příjemky

Popis: Formulář pro vytvoření nové příjemky obsahuje tlačítko  Nová karta.  Pomocí  něj
můžeme  nově  vytvořit  novou  skladovou  kartu  rovnou  při  příjmu  materiálu,  aniž
bychom museli opustit dialog pro vytvoření příjemky. Pokud vyhledáme materiál v
již existujících kartách, tlačítko Nová karta se automaticky změní na tlačítko Kopie
skladové karty. 

Nastavení: není potřeba.

Umístění:

Modul: Standardní součást programu.

Návod: Neuvedeno.

Nová skladová karta

Kopie skladové karty



Tisk receptury v Editaci jídelníčků

Popis: při  sestavování jídelníčku lze vytisknout  vybranou recepturu a zobrazit  si  tak její
složení, technologický postup a další informace vyplněné v příslušné receptuře.

Nastavení: není potřeba.

Umístění:

Modul: Normování.

Návod: Neuvedeno.

Tisk receptury



Ostatní novinky

- v modulu Várnice lze nově přiřadit jeden vzor více vybraným recepturám.

- na grafický jídelníček lze tisknout na jednu stránku i období delší, než jeden týden.


