Aktualizace programu Organizace – duben 2017
Návod na provedení aktualizace programu Organizace je ZDE.

Doplnění předlohy HACCP
Předlohu příručky pro zpracování kritických bodů (HACCP) jsme doplnili o kapitolu:
Produkce, výrobní kroky, nebezpečí, kritické body, ověření metod sledování
s připravenými texty, které zahrnují nejčastější jevy běžné školní jídelny z hlediska dodržování
zásad HACCP. Pro rychlé vytvoření příručky HACCP pak stačí tyto texty projít a snadno doplnit
údaje, které se týkají konkrétní provozovny. V krátkém čase pak získáte příručku pro evidenci
kritických bodů.
Ukázka

Nový vzorový dokument „Metodika pro zavedení HACCP na školní
jídelně“
Tato metodika poskytuje informace, jaké minimální náležitosti by měla obsahovat dokumentace
HACCP na školní jídelně z hlediska sledování kritických bodů v závislosti na výrobní činnosti
a výrobní produkci. Je zpracována za účelem podpory pro zpracování příručky HACCP v programu
Organizace.

Aktualizace předpisu „Účtování identifikačních médií“
Vypracovali jsme námi doporučený postup, jak správně zaúčtovat finanční pohyb při prodeji či
vrácení identifikačních médií včetně vzorových účetních příkladů.
Ukázka z předpisu

Aktualizace předpisu „Přednáška Správné účtování na školní jídelně I“
Z tohoto předpisu jsme odstranili kapitolu Co s cenovými odchylkami a jak je správně zaúčtovat.
Tuto problematiku jsme zpracovali samostatně do nového předpisu Jak správně nakládat v ŠJ s
cenovými odchylkami u pořízených skladových zásob? (viz níže).

Nový předpis „Jak správně nakládat v ŠJ s cenovými odchylkami u
pořízených skladových zásob?“
Evidujete v programu MSklad cenové odchylky? Nevíte, jak správně účetně zacházet s rozdílem
mezi cenou dodacího listu a konečnou fakturou vzniklým zaokrouhlováním faktur dodavateli?
Přinášíme ucelený pohled na tuto problematiku s možnými řešeními jak z pohledu uživatele
programu MSklad, tak i z pohledu účetního.
Ukázka z předpisu

Návod na provedení aktualizace programu Organizace
Pozor! Při aktualizaci program načítá vždy stejné soubory dat. Pokud si upravíte
Příručku HACCP nebo Provozní řád, program při OPAKOVANÉ aktualizaci „pozná“
Vámi provedené změny a upozorní na ně tím, že u nich NEPROVEDE zatržení ve
sloupci Provést. Porovnání obsahu aktuálních a stahovaných souborů provedete pomocí
tlačítka Zobraz ve sloupci Detaily.
Pokud NECHCETE přepsat Vámi provedené úpravy formulářů, ponecháte políčko ve
sloupci Provést nezatržené.
Ukázka

1. Provedeme zálohu dat.
2. Provedeme aktualizaci programu na poslední opravnou verzi volbou v menu programu (dále se
řídíme pokyny na obrazovce).

3. V programu Organizace ťukneme myší na tlačítko Aktualizace dat.

4. Zobrazí se okno s popisem připravených aktualizací. Přečteme si uvedené informace
a potvrdíme tlačítko Aktualizovat.

5. V dalším kroku SE MŮŽE zobrazit nabídka pro úpravu tzv. Provozního řádu. Pokud
Provozní řád nepoužíváme, potvrdíme rovnou tlačítko OK. Pokud Provozní řád používáme
nebo si nejsme jisti, zvolíme tlačítko Vypnout vše a až po té tlačítko OK.

6. V dalším kroku se zobrazí nabídka pro úpravu tzv. Příručky pro evidenci HACCP. Pokud
požadujeme zavést nové kapitoly do příručky HACCP, potvrdíme rovnou tlačítko OK. Pokud
nechceme novinky nebo si nejsme jisti, zvolíme tlačítko Vypnout vše a až po té tlačítko OK.

7. Zobrazí se informace o provedené aktualizaci. Zvolíme tlačítko OK a můžeme začít pracovat
s programem.

