
Novinky v programe MSklad 1.51

Poznámka v receptúre

Popis: V receptúre  je  možné po novom pripísať ku každej  položke  poznámku,  ktorá  sa
potom  zobrazí  pri  tlači  delenej  žiadanky a  voliteľne  tiež  pri  tlači  komplexnej
žiadanky. Poznámka sa tiež zobrazí pri oprave žiadanky.

Nastavenie: Nie je potrebné.

Umiestnenie:

Modul: Normovanie a receptúry.

Návod: Neuvedený.

Poznámka v editácii receptúry

Poznámka v žiadanke



Rozšírené členenie v zostavách Výdajky za obdobie a Spotreba materiálu

Popis: Pre  zostavy  Výdajky  za  obdobie a  Spotreba  materiálu sme  umožnili  bohatšie
členenie týchto zostáv.

Nastavenie: Nie je potrebné.

Umiestnenie:  – Tlač – Spotreba materiálu; Zoznam výdajok

Modul: Súčasť programu.

Návod: Neuvedený.

Výdajky za obdobie                                              Spotreba materiálu



Aktualizácia názvov jedál podľa receptúr

Popis: Zmazali ste si niekedy názvy jedál pri editácii jedálnička a museli ste znova zapísať
ich  názvy?  Prinášame  Vám  pomôcku  pre  obnovenie  názvov  jedál  z  receptúr.
Pomocou jedného kliknutia myšou obnovíte názvy do jedálnička.

Nastavenie: Nie je potrebné.

Umiestnenie:

Modul: Normovanie a receptúry.

Návod: Neuvedený.

1 – zmazané názvy jedál 

2 – obnovenie názvov



Prepočet počtov porcií pre odhady finančnej bilancie a nutričných hodnôt

Popis: V predošlej  verzii  sme priniesli  možnosť  odhadu finančnej  bilancie  a  nutričných
hodnôt podľa predpokladaných počtov stravníkov (viď TU). Teraz sme túto funkciu
doplnili o možnosť vypočítať tieto referenčné počty za zvolené obdobie ako denné
priemery  zvoleného  obdobia.  Pokiaľ  používate  túto  funkciu,  nemusíte  teda  tieto
počty vyplňovať ručne.

Nastavenie: Nastavenie obdobia pre referenčný mesiac:

Akcie  –  Ostatné  funkcie  programu  –  Nastavenie  dátumov  –  Odhady  počtov
stravníkov 

Umiestnenie: Normovanie – Parametre druhov jedál a skupín – Rôzne – Prepočet odhadu počtu 
porcií

alebo

   Normovanie – Parametre druhov jedál a skupín – Rôzne – Editácia odhadu počtu 
porcií – tlačítko  

alebo

Modul: Normovanie a receptúry.

Návod: 14.10.33 Odhady pre Nutričné hodnoty a Finančnú bilanciu.

Prepočty odhadu počtu porcií

    

Editácia odhadu počtu porcií20

http://uloziste.visplzen.cz/novinky/N_skl_150_SK.pdf


Podpora pre opravu suroviny na skladovej karte20

Popis: Pokiaľ ste zmenili surovinu na skladovej karte, nebolo možné túto zmenu preniesť do
príjemok v uzatvorenom období. To sa mohlo prejeviť pri tlači žiadanky či výdaji zo
žiadanky.  Teraz  je  možné  prenášať  novú  surovinu  zo  skladovej  karty  aj  do
uzatvoreného obdobia. 

Nastavenie: Nie je potrebné.

Umiestnenie:  – Rôzne – Aktualizácia príjemok podľa skladových kariet  

Modul: Štandardná súčasť programu.

Návod: Neuvedený.

Aktualizácia suroviny do uzatvoreného obdobia



Kópia receptúry – úprava čísla receptúry

Popis: Vylepšili  sme  užívateľskú  úpravu  čísla  novo  vytvorenej  receptúry.  Výberom  zo
zoznamu  určíte  druh  receptúry  a  garanta  a  program  sám  doplní  poradové  číslo
receptúry.

Nastavenie: Nie je potrebné.

Umiestnenie:   – Rôzne – Kópia receptúry

Tlačítko  v Editácii jedálničku

Modul: Normovanie a receptúry.

Návod: Neuvedený.

Editácia čísla receptúry pri kópii receptúry

Predošlý dialóg pre Číslo receptúry bez možnosti výberu



Obrázky pre pozadie jedálnička – dátum stiahnutia

Popis: Neustále pre Vás pripravujeme nové pozadia pre jedálničky. Pre lepšiu orientáciu,
ktoré obrázky sú nové a ktoré sú v programe už dlhšiu dobu, sme doplnili zoznam
obrázkov o dátum aktualizácie. Ľahko tak poznáte nové obrázky od starších.

Nastavenie: Nie je potrebné.

Umiestnenie: Tlač jedálničku s obrázkovým pozadím.

Modul: Štandardná súčasť programu.

Návod: Neuvedený.

Dátum stiahnutia pri obrázkoch



Pomôcka pre výpočet koeficientu čistej a hrubej hmotnosti

Popis: Pokiaľ pri normovaní používate pre niektoré suroviny čistú hmotnosť, musíte túto
hmotnosť uviesť na príslušnej skladovej karte s použitou surovinou. Pripravili sme
pre Vás pomôcku pre výpočet koeficientu hmotnosti zadaním (t.j. opísaním z obalu
výrobku) hrubej hmotnosti a podielu čistého množstva.

Nastavenie: Nie je potrebné.

Umiestnenie:

Modul: Štandardná súčasť programu.

Návod: Neuvedený.

Koeficient hmotnosti



Rozkopírovanie počtu stravníkov na obdobie

Popis: Táto  novinka  je  určená  predovšetkým  pre  tie  zariadenia,  kde  sa  obvykle  príliš
nemenia počty stravníkov v priebehu obdobia. Sú to napr. detské domovy, ústavy
zdravotnej  starostlivosti  apod.  Nová  funkcia  umožní  vytvoriť  nové  záznamy  pre
sledovanie finančnej bilancie (záznamy v tabuľke Počty stravníkov)  s  vyplnenými
počtami  podľa  zvoleného  referenčného  dňa  alebo  podľa  definovaných  obvyklých
počtov. Potom možno len kontrolovať deň po dni počty stravníkov podľa aktuálneho
stavu a drobné zmeny ručne opravovať.

Nastavenie: Nie je potrebné.

Umiestnenie:    – Rôzne – Rozkopírovanie počtov na obdobie

Modul: Štandardná súčasť programu.

Návod: Neuvedený.

Rozkopírovanie počtov na obdobie

      



Vylepšenie zostavy Stravný list

Popis: Tu sme pripravili dve vylepšenia:
- možno tlačiť predmet pri položke výdajky
- zostavu možno tlačiť v úspornom režime, kedy sa zo zostavy vynechajú 
prázdne riadky štandardne použité pre odriadkovanie (napr. medzi hlavičkou 
zostavy a položkami výdajky)

Nastavenie: Nie je potrebné.

Umiestnenie:  

Modul: Štandardná súčasť programu.

Návod: Neuvedeno.

Stravný list– nastavenie

Predmet na zostave (úsporná varianta)



Kontrola a upozornenie na možné nezrovnalosti pri tlači zostáv

Popis: V prípade neodborne vyplnených záznamov v tabuľke Korekcia finančnej bilancie
môže dochádzať ku skresleniu uzávierkových výstupov. Program na nezrovnalosti
sice  poukáže,  ale  niektorí  užívatelia  často  toto  upozornenie  ignorujú.  Tieto
nezrovnalosti (napr. po upozornení nadriadených účtovných inštitúcii) potom chcú
riešiť niekoľko mesiacov spätne, čo prináša nemalé náklady. Rozhodli sme sa preto
zdôrazniť  varovanie,  ak  program  nezrovnalosti  v  tabuľke  Korekcia  finančnej
bilancie odhalí.

Nastavenie: Nie je potrebné.

Umiestnenie: Rôzné uzávierkové zostavy.

Modul: Štandardná súčasť programu.

Návod: Neuvedený.

Hlásenie programu

Upozornenie na mesačnom hlásení



Podpisový riadok pre Výdajku s normou

Popis: Pokiaľ  nadriadený  orgán  požaduje  tlačiť  výdajku  s  normou  ručne  podpísanú
zodpovednou osobou, museli ste pracne upraviť pätičku zostavy. Do nastavenie pre
tlač Výdajky s normou sme pridali  možnosť vyplniť  údaje pre podpisový riadok.
Pätičku zostavy tak môžete plne využiť pre iné informácie.

Nastavenie: Nie je potrebné.

Umiestnenie:  – Nastavenie hlavičky 

Modul: Štandardná súčasť programu.

Návod: Neuvedený.

Podpisový riadok



Hlavička a pätička grafického jedálnička

Popis: Táto drobná novinka môže potešiť tých užívateľov, ktorí používajú tlač grafického
jedálnička a občas potrebujú zmeniť text pre pätičku alebo hlavičku zo všeobecného
nastavenia  pre  všetky  jedálničky.  Sprístupnili  sme  v  dialógu  pre  tlač  grafického
jedálnička aj toto nastavenie.

Nastavenie: Nie je potrebné.

Umiestnenie:  – Tlač – Jedálničky z názvu – Tlač grafického jedálničku   

Modul: Štandardná súčasť programu.

Návod: Neuvedený.

Nastavenie grafického jedálnička



Oprava žiadanky na deň, pre ktorý nie je nanormované

Popis: Pokiaľ  spustíte   opravu  žiadanky pre  deň,   na  ktorý ste   zabudli   nanormovať,
program Vás na to upozorní.

Nastavenie: Nie je potrebné.

Umiestnenie:

Modul: Normovanie a receptúry.

Návod: Neuvedený.

Oprava žiadanky – nie je nanormované



Tlačová zostava Príjemky k dokladom – celkový súčet

Popis: Tlačovú zostavu Príjemky k dokladom sme doplnili o celkový súčet za celú zostavu.

Nastavenie: Nie je potrebné.

Umiestnenie:  – Tlač – Príjemky k dokladom

Modul: Štandardná súčasť programu.

Návod: Neuvedený.

Celkový súčet na zostave Príjemky k dokladom



Tlač kuchárky s možnosťou voľby koeficientu pre navýšenie množstva surovín

Popis: V tabuľke  Receptúry je  možné tlačiť  tzv.  kuchárku pre  výpis  predpokladaného
množstva surovín podľa zadaného počtu stravníkov. Po novom možno vypočítané
množstvo  surovín  navýšiť  podľa  zvoleného  koeficientu,  napríklad  za  účelom
jednorázového stravovania účastníkov športového kurzu.

Nastavenie: Nie je potrebné.

Umiestnenie:  – Tlač – Kuchárka

Modul: Normovanie a receptúry.

Návod: Neuvedený.

Koeficient pre výpočet surovín

  



DPH na zostavách

Popis: Túto novinku sme zaradili predovšetkým pre užívateľov, ktorí zapisujú príjemky do
programu bez DPH (pretože dodávateľ takto dodací list vystavuje). Program potom
prepočíta cenu s DPH a takto príjemku do programu uloží. Pre následnú kontrolu
zapísanej  príjemky  s  dodacím  listom  je  potom  potrebné  ceny  na  príjemke
prepočítavať ručne do cien bez DPH. Priniesli sme preto možnosť zobraziť ceny v
príjemke vrátane cien bez DPH. Tu musíme upozornitť, že tieto sumy sú orientačné a
nemôžu slúžiť ako podklady pre účtovné výstupy.

Platci DPH naopak môžu vidieť ceny príjemok v cenách s DPH.

Nastavenie: Svojpomocne.

Umiestnenie:  – Rôzné – Nastavenie východzích hodnôt – Zobraziť pri položkách 
príjemky ceny s DPH

Modul: Štandardná súčasť programu.

Návod: 12.1.37 Částky DPH u příjemky.

DPH pri tlači príjemky



Priamy zápis nutričných hodnôt

Nastavení: Na skladovej karte možno zvoliť priamy odkaz na zápis nutričných hodnôt daného
materiálu.

Nastavenie: Nie je potrebné.

Umiestnenie: Skladová karta.

Modul: Nutričné hodnoty.

Návod: Neuvedený.

Odkaz pre zápis NH



Ostatné novinky

- Mesačná kontrola odhalí stav, kedy z nejakého dôvodu neexistuje k výdajke príjemka.

- Nový filter v tabuľke Skladové karty – Karty s nepoužitou surovinou


