
Novinky v programu Stravné 4.57

V pokladním dialogu při pohybu po kalendáři přeskočí kursor nevarné dny 

Popis: Pokud se v dialogu pro přihlášky a odhlášky pohybujeme pomocí klávesnice, program
automaticky přeskočí nevarné dny (typicky soboty a neděle).

Umístění:  - pokladní dialog konkrétního strávníka

Nastavení: není potřeba.

Modul: standardní součást programu.

Návod: neuvedeno.

Nevarné dny v pokladním dialogu



Rušení strávníka v Obsluze strávníka 

Popis: V Obsluze strávníka je nové tlačítko (koš) pro snadné zrušení strávníka.

Umístění:

Nastavení: není potřeba.

Modul: standardní součást programu.

Návod: neuvedeno.

Koš pro zrušení strávníka



Rušení strávníků bez identifikačního média

Popis: Po skončení školního roku probíhá obvykle rušení strávníků. Pokud zruším strávníky
s přiděleným identifikačním médiem, může později nastat problém, pokud se tento
strávník dostaví s požadavkem na vrácení identifikačního média. Program už nemá
potřebné údaje o daném strávníkovi.  Proto  jsme přidali  do filtru  na zablokované
strávníky  možnost  nezahrnovat  do  tohoto  filtru  strávníky  s  přiděleným
identifikačním médiem. 

Nastavení: není potřeba.

Umístění: Rejstříky – Rejstřík strávníků – Filtr – Blokace – položka Jen strávníky bez 
identifikačního média 

Modul: standardní součást programu.

Návod: neuvedeno.

Nastavení filtru na zablokované strávníky bez IM



Kontrola při změně údajů pro Objednávání internetem

Popis: Při změně údajů na kartě strávníka pro Objednávání internetem (položky  Uživatel
nebo  Heslo)  program  upozorní  na  souvislosti  s  prováděnou  změnou.  Pokud
provedeme  nejdříve  změnu  v  nastavení  strávníka,  a  až  po  té  stáhneme  data  z
internetu, program danému strávníkovi objednávky neuloží, protože jej na internetu
„vidí“ s jinými údaji, než jaké má aktuálně v programu.

Nastavení: není potřeba.

Umístění: Karta strávníka

Rejstříky – Rejstřík strávníků – Různé – Vygenerování uživatele a hesla

 

Modul: Objednávání internetem.

Návod: kap. 12.6.11 Změna Uživatele a hesla u existujících účtů

Upozornění programu při změně údajů pro OI



Změna licenční politiky pro Objednávání internetem

Popis: Program  NEZAPOČÍTÁVÁ  do  licence  modulu  Objednávání  internetem  strávníky,
kteří mají povolené na své kartě OI, ale v ochranné době BLOKACE a DOBĚ BEZ
ZÁZNAMU (standardně 50 dní) nemají v programu žádný záznam.

Pokud tedy zablokujeme strávníka k 1.6., a on například 15.6. vyrovná dluh v jídelně,
tak  po  50ti  dnech  od  15.6.  přestane  být  považován  automaticky  za  strávníka  s
povoleným Objednáváním stravy na internetu, aniž bychom museli cokoliv měnit na
jeho kartě či strávníka rušit.

Zablokovaný  strávník  si  může  navíc  objednávat  stravu  na  internetu,  i  když  je  v
programu zablokován.  To se týká především strávníků odcházejících ročníků, které
zablokujeme dopředu, ale v aktuálním měsíci se ještě normálně stravují.

Nastavení: není potřeba.

Umístění: součást programu Stravné.

Modul: Objednávání internetem.

Návod: kap. 3.35 Blokace strávníka a Objednávání internetem.

Blokace strávníka



Filtr na stav konta

Popis: V Rejstříku strávníků umožňuje program nově filtrovat strávníky podle stavu konta.
V nastavení filtru je možné zvolit různé varianty.

Nastavení: není potřeba.

Umístění: Rejstříky – Rejstřík strávníků – Filtr – Stav konta

Modul: standardní součást programu.

Návod: neuvedeno.

Filtr na Stav konta v Rejstříku strávníků



Vzory textu pro odesílaný e-mail 

Popis: V programu si lze připravit vzorové e-maily pro odesílání zpráv strávníkům. Do těchto
vzorových textů lze vložit snadno pomocí nápovědy (klávesy F2 a F3) obecné výrazy
(například  pro  datum,  jméno  strávníka,  aktuální  stav  konta,  apod.).  Pokud  často
odesíláme e-mailové zprávy se stejnými texty, tento nástroj nám ušetří čas.

Nastavení: svépomocí nebo servisním technikem.

Umístění: Rejstříky – Rejstřík strávníků – Různé – Odeslání mailu strávníkům

Modul: standardní součást programu.

Návod: neuvedeno.

Vzor e-mailu

Obdržený e-mail



Rychlé přihlášení na objednacím boxu s dotykovou obrazovkou

Popis: Na objednacím boxu s dotykovou obrazovkou lze nyní  PŘIHLÁSIT celé  přístupné
období  jediným  tlačítkem.  Toho  využijeme  všude  tam,  kde  NEPROVÁDÍME
hromadné přihlášky strávníků, a strávníci si proto musí na boxu stravu přihlásit sami.

Nastavení: není potřeba.

Umístění: vnitřní součást programu Stravné.

Modul: Objednávání na identifikační média.

Návod: neuvedeno.

Přihlášení do konce období



Číselná řada při tisku faktur a Druh dokladu

Popis: V případě požadavku lze vázat tisk faktur na  Druh dokladu. Můžeme tak mít různé
číselné řady faktur podle charakteru faktury nebo dokladu.

Nastavení: není potřeba.

Umístění: vnitřní součást programu Stravné.

Modul: součást programu Stravné.

Návod: neuvedeno.

Nastavení druhu dokladu pro tisk faktury 



Ostatní novinky

-  na  měsíčním přehledu zasílaném z  modulu  Objednávání  internetem je  přehled  o  vydaných
náhradních  stravenkách za  uplynulé  období  (pokud se  na objednacím boxu náhradní  stravenky
tisknou).

- při změně objednávky (změna druhu jídla, tj. například z Oběd1 na Oběd2) program ověří ve
výdejním terminálu a v Protokolu výdeje, zda nebylo již původní jídlo vydáno. Pokud ano, zobrazí
se na tuto skutečnost upozornění. Tato situace může nastat v zařízeních restauračního  stravování
(nepleťme si ji se změnou stavu v terminálu při zapomenutém identifikačním médiu).

-  při  hromadné přihlášce strávníků  s hlídáním limitu přeplatku  program přihlásí  stravu do výše
konta systémem „den po dni“.  Pokud se tedy například stravuje strávník z MŠ, přihlásí  se mu
postupně  celé  dny do  výše  stavu  konta  (v  předchozích  verzích  se  nejdříve  přihlásily  všechny
přesnídávky, poté obědy, a na konec odpolední svačiny).

- při hromadné přihlášce strávníků s hlídáním limitu přeplatku program u tzv. Společných plátců
rozpočítá přeplatek mezi společné plátce a přihlásí jim stravu po dnech (viz předchozí bod) do výše
stavu konta (v předchozích verzích se nejdříve přihlásil jednoho strávníka, a poté druhého).


