
Novinky v programu MSklad 1.49

Dlouhodobé sledování nákupních cen

Popis: Přinášíme  novou  sestavu  Dlouhodobé  sledování  nákupních  cen.  Tato  sestava
přináší více možností použití především při měsíční uzávěrce:
- doložení sledování vývoje cen nakupovaných potravin
- kontrola cen zapsaných v příjemkách
- doložení „používání nových surovin“

Nastavení: Není potřeba.

Umístění:   - Tisk - Dlouhodobé sledování nákupních cen

Modul: Standardní součást programu.

Návod: 12.1.36 Dlouhodobé sledování nákupních cen.

Odhalení chyby na sestavě

Extrémně velká procentní změna v drtivé většině případů znamená chybu při zápisu
příjemky (v příjemce zapsáno 1 kg místo 10kg)



Inventura nevydaných příjemek

Popis: Přinášíme  novou sestavu  Inventura nevydaných příjemek.  Snadno tak  získáme
přehled  o  materiálu,  který  ještě  nebyl  vydán.  Příjemky  starší  než  jeden  rok  lze
označit (např. jako podklad při přechodu na plátcovství DPH). Pro uživatele modulu
Došlé  faktury je  připravena  možnost  tisku  včetně  čísla  faktury  z  tabulky  Došlé
faktury. 

Nastavení: Není potřeba.

Umístění:  - Tisk - Inventura nevydaných příjemek

Modul: Standardní součást programu.

Návod: Neuvedeno.

Inventura nevydaných příjemek



Komplexní žádanka rozdělená podle umístění materiálu

Popis: Normujete?  Evidujte  na  skladových  kartách  umístění  (chladnička,  hlavní  sklad,
apod.)?  Nyní  můžete  Komplexní  žádanku tisknout  s  členěním  podle  tohoto
umístění. Víte přesně, jaký materiál z jakého skladu do kuchyně přivézt.

Nastavení: není potřeba.

Umístění:

Modul: Receptury.

Návod: 14.10.31 Tisk komplexní žádanky podle umístění materiálu.

Nastavení pro tisk Komplexní žádanky

Komplexní žádanka členěná podle umístění



Vyřazení některých subjektů z evidence došlých faktur

Popis: Tuto možnost  využijeme na provozovnách,  kde probíhá naskladnění  materiálu  od
jiných  než  standardních  dodavatelů.  Klasickým  příkladem  je  vlastní  výroba
doplňkového sortimentu. Vlastní výrobky (chlebíčky, bagety) jsou přijaty na sklad, a
jsou zahrnuty  do  výdejky materiálu  společně  s  ostatním zbožím od standardních
dodavatelů. A v tom je zásadní rozdíl. Standardní dodavatel vystaví fakturu, kterou
propojíme s příjemkami. Za vlastní výrobu žádná faktura nepřijde. Sestavy sledující
pohyb  faktur  (tj.  především  Měsíční  hlášení a  Nevyfakturované příjemky) pak
mohou vykazovat zkreslené údaje. Nyní můžeme v programu vyřadit tyto „vnitřní“
dodávky z evidence došlých faktur.

Nastavení: svépomocí.

Umístění:  - Různé – Nastavení výchozích hodnot došlých faktur

Modul: Došlé doklady.

Návod: 12.3.4 Vyřazení některých subjektů z evidence došlých faktur.

Došlé doklady jen pro subjekty - dodavatele



Nová pozadí pro tisk jídelníčku

Popis: Do dialogu  pro  tisk  jídelníčku  jsme  přidali  nové  tematické  obrázky pro  podklad
vytištěného jídelníčku.

Nastavení: Není potřeba.

Umístění:

Modul: Standardní součást programu.

Návod: Neuvedeno.

Některá nová pozadí pro tisk jídelníčků



Podrobný tisk položek výdejky

Popis: Tiskové sestavy Výdejka a Výdejka s normou umožňují tisknout podrobný rozpis
položek výdejky podle toho, jak byly odebírány z příjemek. Lze tak získat přehled,
jaké položky materiálu a s jakou cenou jsou do výdejky zahrnuty.  Tuto volbu je
vhodné použít pro tisk výdejky při korekčních operacích, např. při stornu položky
výdejky z uzavřeného období do aktuální výdejky. 

Nastavení: Není potřeba.

Umístění:  

Modul: Standardní součást programu.

Návod: Neuvedeno.

Nastavení tiskových sestav

 

Tisk výdejky

s podrobným tiskem položek                               bez podrobného tisku položek

 

      



Jídelníčková nápověda

Popis: Při  Editaci  jídelníčku lze  po  výběru  jedné  požadované  receptury  vyvolat  tzv.
Jídelníčkovou  nápovědu  (tlačítkem  nebo klávesou  F5).  Program  zobrazí
jídelníčky  použité  v  minulosti  s  právě  vybranou  recepturou.  Pokud  požadujeme
zopakovat  kompletně  celé  již  dříve  použité  menu,  vybereme jej  jediným stiskem
tlačítka.

Nastavení:

Umístění: Výběr receptur v Editace jídelníčků.

Modul: Receptury.

Návod: 14.3 Co budeme vařit a kdy – výběr z použitých jídelníčků.

Jídelníčková nápověda



Pomůcky pro správné nastavení skladových karet

Popis: Nastavení skladových karet bude nyní opět o něco jednodušší. Do formuláře Editace
skladové karty (funkce Oprava) jsme přidali přímý odkaz na naši webovou stránku
obsahující  Průvodce nastavením skladové karty,  Kalkulátor spotřebního koše a
informace o nejčastějších chybách ve spotřebním koši.

Nastavení: Není potřeba.

Umístění: Formulář skladové karty.

Modul: Standardní součást programu.

Návod: Neuvedeno.

Odkazy na návod



Uložení tzv. „garanta“ při sestavení jídelníčku

Popis: Při  Editaci  jídelníčků lze  pro  zúžení  výběru  receptur  použít  též  filtr  na  tzv.
„garanta“  receptury (tedy označení autora či zdroje receptur). Doposud jste museli
vybrat  požadovaného  garanta  pokaždé  znovu,  protože  program  si  tento  výběr
„nepamatoval“. S tím je teď konec. Pokud používáte tyto filtry opakovaně, můžete si
nastavit v programu zachování těchto filtrů i pro příští spuštění funkce. Přidali jsme
též tlačítko pro jednoduché zrušení nastavených filtrů.

Nastavení:   - Různé - Nastavení pro editaci a tisk

Umístění:

Modul: Receptury a normování.

Návod: Neuvedeno.

Filtry pro výběr receptur


