
Novinky v programu MSklad 1.51

Poznámka v receptuře

Popis: V receptuře lze nově připsat ke každé položce poznámku, které se pak zobrazí při
tisku dělené žádanky a volitelně též při tisku komplexní žádanky. Poznámka se též
zobrazí při opravě žádanky.  

Nastavení: Není potřeba.

Umístění:

Modul: Normování a receptury.

Návod: Neuvedeno.

Poznámka v editaci receptury

Poznámka v žádance



Rozšířené členění u sestav Výdejky za období a Spotřeba materiálu

Popis: Pro  sestavy  Výdejky  za  období a  Spotřeba  materiálu jsme  umožnili  bohatší
členění těchto sestav.

Nastavení: Není potřeba.

Umístění: 

 – Tisk – Spotřeba materiálu 

Modul: Součást programu.

Návod: Neuvedeno.

Výdejky za období                                              Spotřeba materiálu



Aktualizace názvů jídel podle receptur

Popis: Smazali jste si někdy názvy jídel při editaci jídelníčku a museli jste znova zapsat
jejich názvy? Přinášíme Vám pomůcku pro obnovení názvů jídel z receptur. Pomocí
jednoho kliknutí myší obnovíte názvy do jídelníčku.

Nastavení: Není potřeba.

Umístění:

Modul: Normování a receptury.

Návod: Neuvedeno.

1 – smazané názvy jídel 

2 – obnovení názvů



Přepočet počtů porcí pro odhady finanční bilance a spotřebního koše

Popis: V minulé verzi jsme přinesli možnost odhadu finanční bilance a spotřebního koše
podle předpokládaných počtů strávníků (viz ZDE). Nyní jsme tuto funkci doplnili o
možnost  vypočítat  tyto  referenční  počty  za  zvolené  období  jako  denní  průměry
zvoleného období. Pokud používáte tuto funkci, nemusíte tedy tyto počty vyplňovat
ručně.

Nastavení: Nastavení období pro referenční měsíc:

Akce – Ostatní funkce programu – Nastavení datumů – Odhady počtů strávníků 

Umístění: Normování – Parametry druhů jídel a skupin – Různé – Přepočet odhadu počtů 
porcí

nebo

   Normování – Parametry druhů jídel a skupin – Různé – Editace odhadu počtů 
porcí – tlačítko  

nebo

Modul: Normování a receptury.

Návod: 14.10.33 Odhady pro Spotřební koš a Finanční bilanci.

Přepočty odhadu počtů porcí

         

Editace odhadu počtů porcí

http://uloziste.visplzen.cz/novinky/N_skl_150.pdf


Podpora pro opravu suroviny na skladové kartě

Popis: Pokud jste změnili surovinu na skladové kartě, nešlo tuto změnu přenést do příjemek
v uzavřeném období. To se mohlo projevit při tisku žádanky či výdeji ze žádanky.
Nyní lze přenášet novou surovinu ze skladové karty i do uzavřeného období.

Nastavení: Není potřeba.

Umístění:  – Různé – Aktualizace příjemek podle skladových karet   

Modul: Standardní součást programu.

Návod: Neuvedeno.

Aktualizace suroviny do uzavřeného období



Kopie receptury – úprava čísla receptury

Popis: Vylepšili  jsme  uživatelskou  úpravu  čísla  nově  vytvořené  receptury.  Výběrem ze
seznamu  určíte  druh  receptury  a  garanta  a  program  sám  doplní  pořadové  číslo
receptury.

Nastavení: Není potřeba.

Umístění:  – Různé – Kopie receptury

Tlačítko  v Editaci jídelníčků

Modul: Normování a receptury.

Návod: Neuvedeno.

Editace čísla receptury při kopii receptury

Dřívější dialog pro Číslo receptury bez možnosti výběru



Obrázky pro pozadí jídelníčků – datum stažení

Popis: Neustále pro Vás připravujeme nová pozadí pro jídelníčky. Pro lepší orientaci, které
obrázky jsou nové a  které  jsou  v programu již  delší  dobu jsme doplnili  seznam
obrázků o datum aktualizace. Snadno tak rozpoznáte nové obrázky od starších.

Nastavení: Není potřeba.

Umístění: Tisk jídelníčků s obrázkovým pozadím.

Modul: Standardní součást programu.

Návod: Neuvedeno.

Datum stažení u obrázků



Export dat pro tisk Měsíčního hlášení do programu Stravné 5

Popis: Pokud  kromě  programu  MSklad  používáte  též  program  Stravné  5,  je  pro  Vás
připraven export dat pro Měsíční rekapitulaci, která se tiskne v programu Stravné.

Nastavení: Pomocí pracovníka servisní podpory.

Umístění:  Akce – Funkce ze skladových karet – Export měsíční rekapitulace pro S5

Modul: Standardní součást programu.

Návod: Neuvedeno.

Export dat do S5



Pomůcka pro výpočet koeficientu čisté a hrubé hmotnosti

Popis: Pokud při normování používáte pro některé suroviny čistou hmotnost, musíte tuto
hmotnost uvést na příslušné skladové kartě s použitou surovinou. Připravili jsme pro
Vás  pomůcku  pro  výpočet  koeficientu  hmotnosti  zadáním  (tj.  opsáním  z  obalu
výrobku) hrubé hmotnosti a podílu čistého množství.    

Nastavení: Není potřeba.

Umístění:  

Modul: Standardní součást programu.

Návod: Neuvedeno.

Koeficient hmotnosti



Rozkopírování počtů strávníků na období

Popis: Tato novinka je určeně především pro ta zařízení, kde se obvykle příliš nemění počty
strávníků v průběhu období. Jsou ta například dětské domovy, ústavy zdravotní péče
apod. Nová funkce umožní vytvořit  nové záznamy pro sledování finanční bilance
(záznamy  v  tabulce  Počty  strávníků)  s  vyplněnými  počty  podle  zvoleného
referenčního dne či  podle definovaných obvyklých počtů.  Pak lze jen kontrolovat
den po dni počty strávníků podle aktuálního stavy a drobné změny ručně opravovat.

Nastavení: Není potřeba.

Umístění:   – Různé –  Rozkopírování počtů na období

Modul: Standardní součást programu.

Návod: Neuvedeno.

Rozkopírování počtů na období

      



Vylepšení sestavy Výdejka s normou

Popis: Zde jsme připravili dvě vylepšení:
- lze tisknout předmět u položky výdejky
- sestavu lze tisknout v úsporném režimu, kdy se ze sestavy vypustí prázdné řádky 
standardně použité pro odřádkování (například mezi hlavičkou sestavy a položkami 
výdejky)   

Nastavení: Není potřeba.

Umístění:  

Modul: Standardní součást programu.

Návod: Neuvedeno.

Výdejka s normou – nastavení

Předmět na sestavě (úsporná varianta)



Kontrola a upozornění na možné nesrovnalosti při tisku sestav

Popis: V  případě  neodborně  vyplněných  záznamů  v  tabulce  Korekce  finanční  bilance
může docházet ke zkreslení uzávěrkových výstupů. Program na nesrovnalosti sice
poukáže, ale někteří uživatelé mnohdy toto upozornění ignorují. Tyto nesrovnalosti
(například  po  upozornění  nadřízených  účetních  orgánů)  pak  chtějí  řešit  několik
měsíců  zpětně,  což  přináší  nemalé  náklady.  Rozhodli  jsme  se  proto  zdůraznit
varování, pokud program nesrovnalosti v tabulce Korekce finanční bilance odhalí.

Nastavení: Není potřeba.

Umístění: Různé uzávěrkové sestavy.

Modul: Standardní součást programu.

Návod: Neuvedeno.

Hlášení programu

Upozornění na měsíčním hlášení



Podpisový řádek pro Výdejku s normou

Popis: Pokud  nadřízený  orgán  požaduje  tisknout  výdejku  s  normou  ručně  podepsanou
zodpovědnou osobou, museli jste pracně upravit patičku sestavy. Do nastavení pro
tisk  Výdejky s normou jsme přidali možnost vyplnit údaje pro  podpisový řádek.
Patičku sestavy tak můžete plně využít pro jiné informace.

Nastavení: Není potřeba.

Umístění:  – nastavení hlavičky 

Modul: Standardní součást programu.

Návod: Neuvedeno.

Podpisový řádek



Hlavička a patička grafického jídelníčku

Popis: Tato  drobná  novinka  může  potěšit  ty  uživatele,  kteří  používají  tisk  grafického
jídelníčku a občas potřebují změnit text pro patičku či hlavičku z obecného nastavení
pro všechny jídelníčky.  Zpřístupnili  jsme v dialogu pro tisk grafického jídelníčku
i toto nastavení.   

Nastavení: Není potřeba.

Umístění:  

Modul: Standardní součást programu.

Návod: Neuvedeno.

Nastavení grafického jídelníčku



Oprava žádanky na den, pro který není nanormováno

Popis: Pokud spustíte  opravu  žádanky  pro  den,  na  který  jste  zapomněli  nanormovat,
program Vás na to upozorní.

Nastavení: Není potřeba.

Umístění:

Modul: Normování a receptury.

Návod: Neuvedeno.

Oprava žádanky – není nanormováno



Tiskové sestava Příjemky k dokladům – celkový součet

Popis: Tiskovou sestavu Příjemky  k dokladům jsme doplnili  o  celkový součat  za  celou
setavu.

Nastavení: Není potřeba.

Umístění:  – Tisk – Příjemky k dokladům

Modul: Standardní součást programu.

Návod: Neuvedeno.

Celkový součet na sestavě Příjemky k dokladům



Tisk kuchařky s možností volby koeficientu pro navýšení množství surovin

Popis: V tabulce  Receptury je možné tisknout  tzv. kuchařku pro výpis předpokládaného
množství  surovin  podle  zadaného  počtu  strávníků.  Nově  lze  vypočtené  množství
surovin  navýšit  podle  zvoleného  koeficientu,  například  za  účelem jednorázového
stravování účastníků sportovního kurzu.

Nastavení: Není potřeba.

Umístění:  – Tisk – Kuchařka

Modul: Normování a receptury.

Návod: Neuvedeno.

Koeficient pro výpočet surovin

  



DPH na sestavách

Popis: Tuto  novinku  jsme  zařadili  především  pro  uživatele,  kteří  zapisují  příjemky  do
programu bez DPH (protože  dodavatel  takto  dodací  list  vystavuje).  Program pak
přepočítá cenu s DPH a takto příjemku do programu uloží. Pro následnou kontrolu
zapsané příjemky s dodacím listem  je pak nutné ceny na příjemce přepočítávat ručně
do cen bez DPH. Přinesli jsme proto možnost zobrazit ceny v příjemce včetně cen
bez DPH. Zde musíme upozornit, že tyto částky jsou orientační a nemohou sloužit
jako podklady pro účetní výstupy.

Plátci DPH naopak mohou vidět ceny příjemek v cenách s DPH.

Nastavení: Svépomocí.

Umístění:  – Různé – Nastavení výchozích hodnot – Zobrazit u položek příjemky
ceny s DPH 

Modul: Standardní součást programu.

Návod: 12.1.37 Částky DPH u příjemky.

Ceny bez DPH při zápisu příjemky

DPH při tisku příjemky



Přímý zápis nutričních hodnot

Nastavení: Na  skladové  kartě  lze  zvolit  přímý  odkaz  na  zápis  nutričních  hodnot  daného
materiálu.

Nastavení: Není potřeba.

Umístění: Skladová karta.

Modul: Nutriční hodnoty.

Návod: Neuvedeno.

Odkaz pro zápis NH



Ostatní novinky

- Měsíční kontrola odhalí stav, kdy z nějakého důvodu neexistuje k výdejce příjemka.

- Nový filtr v tabulce Skladové karty – Karty s nepoužitou surovinou


