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

Váš tím Vis
Škola je miestom, ktoré inšpiruje a formuje svojich študentov, aby spoznali sami seba.  

Podporuje žiakov v rozvíjaní tvorivého myslenia, vedie ich k efektívnej komunikácii, 
partnerstvu a spolupráci. Poslaním každej školy je pripraviť deti na ich budúcnosť  

a otvoriť im dvere do sveta dospelých. Tejto misii sa môžete venovať naplno. 
Naše nástroje vyriešia všetko ostatné.



INFORMAČNÝ SYSTÉM 
JEDÁLNE Program spravuje evidenciu jednotlivých aj viacnásobných stravníkov a ich objednávky.  

Eviduje platby za stravovanie, školné aj za iné služby, ráta s dotáciami aj inými príspevkami. 
Okrem toho zvládne hromadné prihlasovanie a odhlasovanie, sleduje históriu zmien v jednotlivých 
objednávkach alebo monitoruje stravovacie návyky jednotlivých stravníkov. 

Umožňuje aj prepojenie so školskými systémami ako je e-škola, ACS agenda a ďalšími.  
Prepojenie systémov zabezpečí zadávanie všetkých údajov len raz do jedného miesta a všade, 
kde s údajmi robí, sa len automaticky aktualizujú.

STRAVNÉ

Jednoduchá evidencia stravníkov



Rodičia môžu platiť za stravu, školné a krúžky bezhotovostne inkasom alebo jednorázovým či trvalým 
príkazom z ich účtu. Vďaka bezkontaktnému výberu peňazí odpadá práca s vypisovaním pokladnič-
ných dokladov, zbavíte sa platieb v hotovosti a predovšetkým ušetríte čas. 

Vedúca školskej jedálne načíta prichádzajúce platby zo systému elektronického bankovníctva  
a program sám následne priradí platby na účty jednotlivých stravníkov. 

Všetko sa deje takmer automaticky. Vďaka tomu sa eliminujú chyby, ktoré môžu vzniknúť pri ručnom 
opisovaní alebo kopírovaní došlých platieb do programu. Rovnako jednoduché je hromadné vrátenie 
preplatkov stravníkom na ich účet.

PLATBY

Moderný nástroj na online objednávanie a odhlasovanie stravy v prevádzkach hromadného 
stravovania prináša výrazné zjednodušenie administratívy.

Na jednej strane je jedáleň, ktorá zostavuje jedálne lístky, na druhej stravník, ktorý stravu objednáva.
Všetko v dokonalo fungujúcom systéme, kde celá komunikácia medzi stravníkom a jedálňou  
prebieha online. Vďaka objednávaniu a odhlasovaniu stravy cez Strava.sk získava jedáleň, stravník 
alebo rodič okamžitý prístup k potrebným informáciám. Všetko sa deje buď na webovej stránke  
www.strava.sk, alebo v mobilnej aplikácii, ktorá je k dispozícii pre Android aj pre IOs. 

Stravník sa bezpečne prihlási do aplikácie pomocou prihlasovacieho mena a hesla.
Pre jedáleň je všetko bezobslužné, pritom pravidlá určuje vedúca. 

Program z objednávok navrhne ideálne trasy pre rozvoz, ktoré je možné podľa potreby upraviť. 
Umožňuje jednoducho vytvárať dodacie listy aj  vytlačiť etikety na dodávané jedlá vrátane informácie, 
od koho je potrebné vybrať peniaze a kto už za jedlo zaplatil.

KOMPLEXNÁ PODPORA PRE ROZVOZ JEDÁL



Výdajné terminály poskytujú kuchárkam absolútnu kontrolu nad výdajom stravy. Stravník sa ľahko 
identifikuje bezkontaktným čipom, obsluha tak môže kontrolovať oprávnenosť nároku na stravu. 
Kuchárky získavajú prehľad o počte nevydaných porcií, rodičia majú prehľad o tom, ako si ich deti 
obedy vyzdvihujú. Komunikáciu terminálov s programom Stravné je možné úplne zautomatizovať.

PREHĽAD O VÝDAJI

Výdaj pod kontrolou



EKO

Aj jedáleň s 50 stravníkmi môže mať moderný výdajný systém a nie je k nemu potrebná žiadna  
kabeláž. Ovládanie je rovnako jednoduché ako ovládanie mobilného telefónu. 

Terminál zvládne celodenný výdaj na jedno nabitie a má aj zvukové upozornenie na druh vydaného 
jedlá. EKO môžete použiť aj ako vedľajší terminál pre cudzích stravníkov alebo ako náhradný terminál 
pre veľké prevádzky.
 

KLASIK

Výdajný terminál KLASIK je jednoduchý, univerzálny, cenovo dostupný. Má dvojznakový displej  
s troma farbami aj zvukové upozornenia podľa nároku na odber stravy. Na termináli sa zobrazí druh 
jedla a veľkosť porcie. 

Pre kontrolu zo strany obsluhy je možné zobraziť počty nevydaných porcií priamo na termináli. 
Vďaka núdzovému režimu vás nerozhodí ani výpadok siete.

VITO

Tento terminál má farebný dotykový displej. Automaticky zobrazuje posledné tri výdaje a poskytuje 
aktuálne prehľady o počte nevydaných porcií po jednotlivých druhoch. Navyše na kuchárky môže 
hovoriť ľudským hlasom. Po identifikácii sa zobrazí meno a trieda stravníka. 

 

LOGIC

Komfortný výdajný terminál dokáže všetko, čo na výdaji môžete potrebovať a navyše je prakticky  
nezničiteľný. Je nárazuvzdorný, vodeodolný, pareodolný a prachuvzdorný. Na 15-palcovej obrazovke 
ponúka intuitívne dotykové ovládanie, čitateľnosť displeja je skvelá aj na ostrom svetle. 

Má zabudované reproduktory pre zvukové upozornenie. Ukazuje druh jedla, veľkosť porcie, pokus  
o druhý odber či neobjednanú stravu. Po identifikácii stravníka zobrazí meno a triedu. V prípade  
zabudnutého čipu je možné jedlo vydať aj na základe mena stravníka. 

Výdaj je možné realizovať pre viacnásobných stravníkov. 
Kuchárkam zobrazuje posledné tri uskutočnené výdaje, ale aj prehľad vydaných a nevydaných jedál 
po druhoch a porciách. V prípade potreby je výdaj možno kedykoľvek pozastaviť.



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. 

Komunikácia terminálov s programom Stravné sa dá úplne zautomatizovať.
Stravník sa identifikuje bezkontaktným čipom alebo kartou.

Komfortné, ľahké a rýchle

KOMFORTNÉ OBJEDNÁVANIE STRAVY



ARKA je nárazuvzdorný, vodeodolný, pareodolný a prachuvzdorný objednávací terminál.  
Na 15-palcovej obrazovke ponúka intuitívne dotykové ovládanie, prehľadný kalendár s jedálničkami 
pre komfortné objednávanie stravy a aktuálne prehľady o stave konta a objednávok stravníka.  

Pravidlá objednávania stravy určuje jedáleň. ARKA má výbornú čitateľnosť displeja aj na priamom 
slnku a uchytenie na akúkoľvek rovnú plochu. 

ARKA

TIKI sa používa ako objednávkový terminál a umožňuje naviac tlač náhradného stravného lístka pre 
stravníkov, ktorí si zabudli čip alebo kartu. Stačí zadať meno a heslo alebo bezpečnostný kód PIN. 
Aplikácia vo vnútri TIKI komunikuje s programom Stravné a informácie o objednávkach a výdaji jedál 
sú vždy jednotné. 

TIKI má 19-palcový dotykový LCD displej. Skriňa tlačiarne je uzamykateľná a odolná. 
TIKI sama upozorní na nedostatok papiera v tlačiarni. Prístup k servisu je pre obsluhu jednoduchý.

TIKI - ELEKTRONICKÁ STRAVENKÁRKA

Všetky terminály nájdete tu

https://uloziste.visplzen.cz/1_sr/Balicky/HW_balicky_sk.pdf


Bezkontaktné čipy slúžia pre objednávanie a výdaj stravy, vstup do budovy, do výťahu, prístup  
do PC učební či telocvične alebo tiež pre úhradu kopírovacích a tlačových služieb. 

Čipy sú vodeodolné a dajú sa dezinfikovať bežnými dezinfekčnými prostriedkami. Sú veľmi odolné, 
preto je na nich záruka 9 rokov. V ponuke sú v 6tich farebných prevedeniach. 

JEDNOZNAČNÁ IDENTIFIKÁCIA OSÔB

Ku každému čipu patrí aj praktická a štýlová kľúčenka Strava.sk. Vďaka nej budú mať stravníci čip 
stále pri sebe a len tak ho nestratí na dne tašky. 

KĽÚČENKY

Moderné a bezkontaktné



V programe Sklad sa vytvárajú a evidujú príjemky a výdajky. Program kontroluje nevyfakturované 
príjemky, stráži minimálne skladové zásoby a sleduje rôzne finančné limity. Sklad ponúka prehľadnú 
evidenciu všetkých prijatých faktúr aj možnosť vystavenia platobných príkazov na došlé faktúry  
- všetko jednoducho a priamo v programe.

Samozrejmosťou je možnosť tlačiť mesačné hlásenia (uzávierkové zostavy).  
Program ponúka aj prehľady o stave zásob pre fyzickú inventúru k ľubovoľnému dátumu.

Program je možné použiť aj pre iné pomocné skladové evidencie, ako sú čistiace prostriedky,  
ale napríklad aj zásoby učebníc, kancelárskych potrieb atď. Priamo z programu je možné cez  
internetové bankovníctvo hradiť prijaté faktúry.

SKLADOVÁ EVIDENCIA



Program obsahuje aktuálne platné oficiálne materiálno - spotrebné normy. Z nich je možné ľahko  
zostaviť jedálny lístok podľa vekových skupín a počtu stravníkov. Na vytvorenie pestrého jedálnička 
má vedúca jedálne alebo kuchárka k dispozícii aj jedálničkovú nápovedu. Hotový jedálny lístok  
je možné jedným kliknutím nahrať na Strava.sk a do programu Stravné.

Zo surovín vo vybraných receptúrach môžete získať výpočet očakávanej spotreby materiálu, odhad 
finančnej bilancie alebo plnenia odporúčaných výživových dávok. V daný deň potom kuchárky  
pracujú so žiadankou, z ktorej sa na konci procesu jednoducho vytvorí skutočná výdajka. 

Na základe vytvoreného jedálneho lístka a aktuálneho stavu tovaru na sklade program rýchlo vytvorí 
nákupný zoznam na konkrétny deň pre konkrétneho dodávateľa. Nákupný zoznam sa dá po dodaní 
tovaru ľahko premeniť na príjemku.

RECEPTÚRY A NORMOVANIE

Program sleduje finančnú bilanciu za ľubovoľné obdobie, porovnáva skutočné náklady s finančným 
normatívom a zobrazuje trendy za určité obdobie. Je možné tlačiť zostavy pre rôzne finančné limity  
aj jednotlivé typy jedál.

FINANČNÁ BILANCIA

Prehľadné sledovanie, porovnávanie



Sejf zdokonaľuje zálohovanie dát a je súčasťou každého programu VIS.
Zálohy sú bezpečne uložené na profesionálnych, spoľahlivých a zálohovaných serveroch. 

Dáta sú tu pre neoprávnené osoby neprístupné. Veľkosť údajov jednotlivých záloh nie je obmedzená 
a samotné odoslanie trvá len niekoľko sekúnd. Kombinácia chytrej zálohy a Sejfu je najlepšou  
poistkou proti strate alebo zničeniu dát.

SEJF = BEZPEČNÁ ZÁLOHA DÁT

Prvá online aplikácia svojho druhu, ktorá pomáha kontrolovať hospodárenie školskej jedálne.
FIDO sleduje nadväznosti medzi uzávierkami, dokáže v nich nájsť chyby a zobrazuje údaje  
o hospodárení jedálne v súvislostiach.

S touto aplikáciou zaberie kontrola uzávierky len niekoľko minút. Okrem toho FIDO vytvára prehľadné 
uzávierky na jednom hárku. A to sú kompletné podklady pre účtovníčku, aby ich mohla zaúčtovať.

FIDO = FINANČNÝ DOHĽAD



Komplexný a variabilný systém sa skladá z programu a čítacej jednotky a môže byť doplnený  
aj dochádzkovým terminálom. Program jednoducho riadi vstup do školy či triedy a zaznamenáva  
dochádzku. Vytvára prehľadné výkazy práce, prehľady o ľuďoch v budove aj mimo nej a mnoho  
ďalšieho. Samozrejmosťou je tlač i export vybraných informácií.

Pomocou mobilnej aplikácie majú rodičia prehľad o príchodoch a odchodoch svojich detí.  
Môžu si napríklad nastaviť upozornenie o príchode dieťaťa do školy.

Pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci môžu mobilnú aplikáciu používať aj na evidenciu práce 
mimo priestorov školy. V dochádzke si môžu nastaviť napríklad chorobu, ukončenie pracovnej cesty 
alebo domácu prípravu.

PRÍSTUP A DOCHÁDZKA



Každý zákazník má prístup k videám, z ktorých sa dozvie, ako riešiť konkrétne situácie v programe.
Zadávanie údajov, tlač zostáv, zmena nastavení alebo odosielanie správ zákazníkom. Väčšinou stačí 
niekoľko kliknutí a je to hotové. 

Servisné webináre sprevádzajú užívateľov základnými a pokročilými operáciami a poskytujú aj tipy 
na praktické funkcie v programoch. Všetko ľudským a zrozumiteľným spôsobom. Vďaka servisným 
webinárom zvládne obsluha programu väčšinu operácií sama bez pomoci technika.

SERVISNÉ WEBINÁRE

Užitoční sprievodcovia, s ktorými sa nestratíte



Nielen o zdravie je potrebné sa neustále starať. Takisto je potrebné, aby informačný systém aspoň 
raz ročne skontroloval špecialista. Preventívna návšteva technika VIS poskytne zákazníkom istotu, 
že systém je v poriadku a údaje sú v bezpečí.

Predmetom preventívnej návštevy je:

PREVENTÍVNA NÁVŠTEVA TECHNIKA

preskúmanie a optimalizácia pracovných postupov
kontrola údajov
optimálne nastavenie stravovacieho systému
efektívne využívanie všetkých nástrojov a funkcií

Počas preventívnej návštevy technik odpovie aj na všetky pripravené otázky.

Počas používania programov sme pripravení kedykoľvek prísť k zákazníkovi na servisný zásah.  
Technik na mieste opraví technické aj vecné chyby v programe, vymení technické komponenty  
stravovacieho systému alebo poskytne odborné konzultácie o nastavení programu aj prevádzke 
školskej jedálne.

SERVISNÁ NÁVŠTEVA TECHNIKA



VZDIALENÁ SERVISNÁ PODPORA

Urgentná vzdialená podpora sa používa v prípade núdze na telefonické poradenstvo, riešenie  
technických problémov alebo opravy chýb v programe. V rámci vopred naplánovanej podpory  
si zákazník môže objednať inštaláciu nových verzií programu alebo pomoc s jeho nastavením.

Pomoc sa objednáva tlačidlom na pracovnej ploche programu Žiadosť o pomoc. Požiadavky  
zákazníkov sú odbavované priebežne a termíny prideľuje dispečer v závislosti od zmluvnej rýchlosti 
servisného zásahu. 

RÝCHLOSŤ POMOCI

Keďže vieme, že každý potrebuje pomoc „inak rýchlo“, zákazník má na výber z troch rýchlostí  
servisného zásahu. Môžeme prísť do 24 hodín od nahlásenia problému. Táto služba tiež urýchli  
pomoc vzdialenej servisnej podpory.



www.vissk.sk +421 650 822 131

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


