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VAŠA ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ BEZ STAROSTÍVAŠA ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ BEZ STAROSTÍ



Zamerajte sa na to, čo je pre vašu školu a jedáleň dôležité.
O ostatné sa postaráme my.

Váš tím Vis Všetky nástroje potrebné pre vašu prácu máte vždy k dispozícii:
    Software
    Hardware vrátane PC
    Vzdelávanie
    Servisná podpora

.. všetko v jednom prijateľnom mesačnom poplatku

Notebook pre jedálne do 1000 stravníkov - od 50,50€
Notebook pre jedálne nad 1000 stravníkov - od 65,00€

Počítač pre jedálne do 1000 stravníkov - od 36,50€
Počítač pre jedálne nad 1000 stravníkov - od 48€

Monitor 23“ - od 11,50€

ZOSTAVTE SI SVOJ SYSTÉM

POČÍTAČE

*Všetky ceny sú uvedené za mesiac a bez DPH.



MINI
29€/MESIAC

ŠTANDARD
49€/MESIAC

PLUS
79€/MESIAC

MAXI
129€/MESIAC

Naša Strava Mini - pre malé a veľmi jednoduché prevádzky.

Naša Strava Štandard - pre menšie a stredné materské a základné školy.

Naša Strava Plus - pre všetky bežné prevádzky, ktoré chcú pracovať múdro.

Naša Strava Maxi - pre komplikované a špecifické zariadenia.

SOFTWAROVÉ BALÍČKY

*Všetky ceny sú uvedené bez DPH.



Výdajné terminály poskytujú kuchárkam absolútnu kontrolu nad výdajom stravy. Stravník sa ľahko  
identifikuje bezkontaktným čipom. Kuchárky získavajú prehľad o počte nevydaných porcií, rodičia  
majú prehľad o tom, ako si ich deti obedy vyzdvihujú. 

EKO - cena od 15€ 
Aj jedáleň s 50 stravníkmi môže mať moderný výdajný systém  
a nie je k nemu potrebná žiadna kabeláž. 

KLASIK - cena od 39€ 
Jednoduchý, univerzálny a cenovo dostupný.

LOGIC - cena od 85€ 
Komfortný terminál dokáže všetko, čo na výdaji môžete  
potrebovať a navyše je prakticky nezničiteľný.  

VÝDAJNÉ MIESTA

*Všetky ceny sú uvedené za mesiac a bez DPH.



Terminály pre objednávanie sú nadstavbou internetového objednávania a poskytujú stravníkom  
možnosť objednávania stravy vopred na určité obdobie. Obsluha systému má možnosť nastaviť  
obmedzenia pre objednávanie jedla podľa svojich podmienok a potrieb. 

 
ARKA - cena od 76€ 
Je nárazuvzdorný, vodeodolný, pareodolný a prachuvzdorný  
objednávací terminál.

TIKI - cena od 115€ 
Objednávkový terminál, ktorý umožňuje naviac tlač náhradného  
stravného lístka pre stravníkov, ktorí si zabudli čip alebo kartu.  
Stačí zadať meno a heslo alebo bezpečnostný kód PIN.

OBJEDNÁVACIE MIESTA

*Všetky ceny sú uvedené za mesiac a bez DPH.



Komplexný a variabilný systém sa skladá z programu a čítacej jednotky a môže byť doplnený
aj dochádzkovým terminálom.

Prístupový systém - cena za jedny dvere od 27€
Systém jednoducho riadi vstup do školy či triedy.

Dochádzkový terminál - cena od 27€
Zaznamenáva dochádzku. Vytvára prehľadné výkazy práce, 
prehľady o ľuďoch v budove aj mimo nej.

PRÍSTUP A DOCHÁDZKA

*Všetky ceny sú uvedené za mesiac a bez DPH.



www.vissk.sk +421 650 822 131

Zamerajte sa na to, čo je pre vašu školu a jedáleň dôležité.
O ostatné sa postaráme my.


