SKLAD

RECEPTÚRY A NORMOVANIE
Príprava jedálničkov

nielen PRE ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

▪ rýchla tvorba jedálničkov s väzbou

na vekové skupiny a počet stravníkov
▪ jedálničková nápoveda
▪ štátne normy pre školské jedálne
▪ tvorba vlastných kalkulácií
(receptúr)
▪ kalkulácia predpokladanej spotreby
surovín vo zvolených receptúrach
▪ sledovanie alergénov
▪ online odhad finančnej bilancie
a plnenie nutričných hodnôt
▪ prenos jedálničkov do programu 		
Stravné a na internet
Normovanie
▪ vytvorenie žiadanky na daný deň

podľa skupín a počtu stravníkov
▪ úprava žiadanky
▪ vytvorenie pokusnej žiadanky
▪ automatické vytvorenie výdajky
zo žiadanky

NUTRIČNÉ HODNOTY

▪ kontroluje záručné doby materiálu
▪ stráži minimálne zásoby skladu
▪ sleduje viac finančných limitov
▪ kontroluje vyfakturované príjemky
▪ tlačí mesačné hlásenie (uzávierkové zostavy)
▪ zostaví inventúru k ľubovoľnému dátumu
▪ eviduje prijaté faktúry a doklady
▪ vystavuje príkazy na úhradu došlých faktúr
▪ obsahuje materiálno-spotrebné normy a receptúry:
- diétne (šetriaca, diabetická, bezlepková)
- flexi
- pre športovcov
- mliečny program
- školské ovocie

__________________________________________________

▪ sledovanie nutričných hodnôt

FINANČNÁ BILANCIA
▪ monitorovanie finančnej bilancie

za ľubovoľné obdobie

▪ porovnanie skutočných nákladov

s finančnou normou

▪ samostatné sledovanie pre hlavnú

a doplnkovú činnosť
▪ grafické znázornenie trendov
za ľubovoľné obdobie

PRÍJEMKY A VÝDAJKY
▪ zápis jednotkovej a celkovej ceny (podľa dodacieho listu)
▪ zápis cien s alebo bez DPH
▪ výdaj metódou „prvá do skladu, prvá zo skladu“
▪ výber príjemky pri výdaji podľa ceny
▪ funkcie na rozpustenie DPH a nákladov
▪ členenie výdajok podľa druhu výdaja a druhu jedla
▪ zápis jedného materiálu do viacerých výdajok

zároveň

www.visplzen.sk

„Vďaka vašim programom je dnes
uzávierka hračka.
Nemusím pri počítači sedieť celé
hodiny a hľadať, kde sa stala
chyba.“

SKLAD
CHCITE VIAC...

vedúca ŠJ Spišská Nová Ves

__________________________________________________

ONLINE NÁKUP SUROVÍN
▪ rýchle objednanie tovaru priamo z programu

▪ nákup priamo pri tvorbe receptúry/jedálnička
▪ zoznam surovín od rôznych dodávateľov vrátane gramáže a ceny
▪ akčné ponuky dodávateľov

KALKULÁCIA CEN
▪ tlač kalkulačného listu receptúry a žiadanky v aktuálnych

nákupných cenách potravín
▪ tlač komplexnej žiadanky s cenami potravín
______________________________
▪ zostavenie programu na mieru
▪ spustenie tej istej inštalácie programu

na viacerých počítačoch
▪ nastavenie práv prístupu osôb
k jednotlivým funkciám programu
a sledovanie ich histórie
▪ možnosť viesť niekoľko samostatných
skladov v jedinom programe
(drogérie, kancelárske potreby, pracovné 		
pomôcky ...)

VÁRNICE
▪ funkcie pre každého, kto vozí jedlo von, či už do vedľajšej budovy

alebo do mnohých iných výdajní

▪ jednoduchšie určenie množstva pokrmov na vývoz v gastronádobách
▪ členenie na jednotlivé výdajne vrátane počtu porcií podľa

vekových skupín stravníkov

▪ tlač dodacieho listu pre odovzdanie na výdajni

VÝROBA DOPLNKOVÉHO SORTIMENTU
▪ normovanie studenej kuchyne a cukrárenských výrobkov
▪ príprava dennej produkcie s počtom jednotlivých výrobkov
▪ pri výrobkov možno nastaviť pevnú

aj pohyblivú (aktuálnu) cenu

▪ tlač dodacieho listu a cenníka výrobkov
▪ export žiadanky do Normovania

www.visplzen.sk

