
Novinky v programu MSklad 1.50

Automatický odhad Spotřebního koše a Finanční bilance

Popis: Potřebujete  sestavit  jídelníček  přesně  podle  spotřebního  koše  a  zároveň  splnit
finanční limit na potraviny? Přímo při sestavování jídelníčku si můžete zobrazit okno
s odhadem spotřebního koše a finanční bilance, ve kterém se hodnoty aktualizují při
každé provedené změně.  S každou přidanou nebo změněnou recepturou se odhad
sám automaticky pře počítá.  Snadno  tak  sestavíte  jídelníček,  který  vyhoví
požadavkům na spotřební koš i finančním požadavkům.

Pozn.: pro uživatele modulu Nutriční hodnoty je k dispozici také automatický odhad
nutričních hodnot.  

Nastavení: Svépomocí.

Umístění:  -    

Modul: Normování.

Návod: Neuvedeno.

SK a FB při Editaci jídelníčku



Modul Várnice

Popis: Zde jsme vylepšili práci s výjimkami pro výdejní místa (tj. navýšení o počet porcí
nebo o počet % hmotnosti). Nyní je můžete definovat přímo ve Vzoru hmotnosti a
není nutné vytvářet kopii vzoru hmotnosti. 

Poznámka pro uživatele programu Stravné 5: již je možné použít import i z tohoto
programu.

Nastavení: Není potřeba.

Umístění: Dialog pro Vzor hmotnosti.

Modul: Várnice.

Návod: 21.2.9 Navýšení porcí přímo ve Vzoru hmotnosti.

Výjimky pro výdejní místa



Tisk jídelníčku na šířku

Popis: Rozšířili jsme možnost tisku jídelníčků. Nyní lze tisknout i na šířku. 

Nastavení: Není potřeba.

Umístění:

Modul: Standardní součást programu.

Návod: Neuvedeno.

Starý program

Nový program



Podpora pro práci s obrázky I

Popis: Na nové obrázky pro pozadí jídelníčků už nemusíte čekat až do vydání nové verze
programu.  Zavádíme  systém,  kdy  nové  obrázky  umístíme  na  internet  a  Vám
zobrazíme  zprávu v informačním panelu. Stačí si je pak stáhnout do programu a
začít ihned používat.

Nastavení: Není potřeba.

Umístění:  – Různé – Aktualizace obrázků z internetu   

Modul: Standardní součást programu.

Návod: Neuvedeno.

Ukázka některých nových pozadí jídelníčků

   

   



Podpora pro práci s obrázky II

Popis: Možnost  tisku  s  obrázkovým  pozadím  jsme  přidali  také  do  ostatních  variant
jídelníčků.

Nastavení: Svépomocí.

Umístění:  – Tisk – Jídelníčky z názvu a Jídelníčky z receptur   

Modul: Standardní součást programu.

Návod: Neuvedeno.

Tisk jídelníčku



Podpora pro práci s obrázky III

Popis: Pro  pokročilé  uživatele  jsme  připravili  možnost  použít  v  programu  svůj  vlastní
obrázek (grafiku) pro pozadí jídelníčku.

Pozn.: je třeba dbát na to, že obrázek slouží jako  podklad pro stránku s tištěným
textem (např. na velmi tmavém pozadí nebude černý text vidět) a velikost použitého
obrázku (grafiky) musí poměrem stran odpovídat straně A4 na výšku nebo na šířku.

Nastavení: Svépomocí.

Umístění:  – Různé – Obrázky pro pozadí jídelníčků – Nový   

Modul: Standardní součást programu.

Návod: Neuvedeno.

Vlastní obrázek do programu



Hlavička a patička pro tisk jídelníčku

Popis: V sestavách pro tisk jídelníčku je nyní nová volba pro nastavení Hlavičky a Patičky.
Při  tisku  jídelníčku  můžete  použít  buď  hlavičku/patičku  společnou  pro  všechny
jídelníčky  (Nastavení  pro  editaci  a  tisk)  nebo můžete  pro  každý jídelníček  zadat
samostatnou  hlavičku/patičku.  Snadno  tak  můžete  tisknout  stejný  jídelní  lístek
v několika variantách, zvlášť např. pro ZŠ a MŠ.

Nastavení: Pro tisk z menu programu není potřeba.

Pro tisk z plochy programu (např. jeden jídelníček pro dvě skupiny strávníků) –
servisním technikem

Umístění: Na různých místech v nastavení pro tisk jídelníčku, viz obrázek.

Modul: Standardní součást programu.

Návod: Neuvedeno.

Tisk Hlavičky a Patičky



Normované množství receptur

Popis: Normujete?  Potřebujete  vědět  jaké  množství  uvařeného  jídla  potřebujete  mít
připravené na výdej? Vytiskněte si sestavu Normované množství receptur.

Nastavení: Svépomocí (viz návod).

Umístění:  – Tisk – Normované množství receptur

Modul: Normování.

Návod: 14.10.32 Normované množství receptur.

Normované množství receptur



Vylepšená funkce pro opravu názvu skladové karty

Popis: Při opravě názvu skladové karty program automaticky vyplní původní název. Navíc
Vás upozorní,  že  oprava bude provedena i  do uzavřeného období.  Vy se můžete
rozhodnout, zda tuto opravu provedete či nikoliv.    

Nastavení: Není potřeba.

Umístění:  – Různé – Oprava názvu materiálu 

Modul: Standardní součást programu.

Návod: Neuvedeno.

Oprava názvu materiálu



Možnost tisku nulových záznamů v Měsíčním hlášení a v Měsíční normě

Popis: V tiskových sestavách  Měsíční  hlášení a  Měsíční  norma je  nyní  nově možnost
tisknout i nulové záznamy.

Nastavení: Není potřeba.

Umístění:

 – Tisk – Měsíční norma

Modul: Standardní součást programu.

Návod: Neuvedeno.

Starý program                                  Nový program

   

      



Tisk receptury - „kuchařka“

Popis: Zde jsme připravili dvě vylepšení:
- lze vypnout tisk čísla suroviny, abyste ušetřili místo na sestavě
- lze zadat počet porcí pro rychlé (operativní) normování   

Nastavení: Není potřeba.

Umístění:  – Tisk – Kuchařka

Modul: Normování.

Návod: Neuvedeno.

Tisk receptury – starý program

Tisk receptury – nový program



Chyby při normování

Popis: Toto  drobné  vylepšení  Vám ušetří  práci  při  normování.  Pokud  program nalezne
nějaké nesrovnalosti, zahlásí Vám to a Vy si chyby můžete prohlédnout na tiskové
sestavě. Mnohdy jsou to však chyby formální a nebrání v pokračování práce. Jenže
poté se normování ukončilo a Vy jste jej museli spustit ještě jednou. Od této verze se
program vrátí do původního dialogu a můžete pokračovat v normování.

Nastavení: Není potřeba.

Umístění:

Modul: Normování.

Návod: Neuvedeno.

Hlášení programu



Zálohová faktura v Došlých dokladech

Popis: Dostáváte od dodavatelů zálohové faktury? Nyní je můžete evidovat i v programu.
Vzhledem k tomu, že se jedná o fakturu zálohovou, pracujete s ní v programu takto:
- funkce je pouze pro účely evidence v došlých dokladech a pro účely úhrady HPKU
- neúčtuje se = nepřenáší se do účetnictví
- program nesleduje cenovou odchylku (přepočet CO se přednastaví na NE)
- příjemky se propojují až s vyúčtovací fakturou

Nastavení: Není potřeba.

Umístění:  – Typ dokladu 

Modul: Došlé doklady.

Návod: Neuvedeno.

Zálohová faktura



Nová sestava - Dodací list dle jídelníčku

Popis: Pro použití této sestavy není nutné normovat. Stačí ručně sestavit jídelníčky, a pak
lze  vytisknout elegantní dodací list. To využijete například tehdy, pokud vaříte i pro
sousední školku či jiné zařízení. Na dodací list lze po vytištění dopsat teplotu pokrmu
a počty porcí.    

Nastavení: Není potřeba.

Umístění:  – Tisk – Dodací list dle jídelníčku

Modul: Standardní součást programu.

Návod: Neuvedeno.

Dodací list dle jídelníčku



Oprava žádanky – rozšířené možnosti

Popis: Do Opravy žádanky jsme pro Vás připravili dvě vylepšení:
- při sloučení žádanky podle čísla suroviny (komplexní ž.) je zde k dispozici nová

volba seřazení surovin
- při vynulování množství je možné zvolit uložení i nulového množství

Nastavení: Není potřeba.

Umístění:

Modul: Normování.

Návod: Neuvedeno.

Oprava žádanky – starý program

Oprava žádanky – nový program



Zápis počtů strávníků do jediného dne

Popis: Tato  novinka  Vás  bude  zajímat,  pokud  do  programu  zapisujte  počty  strávníků
ručně a tyto počty zapisujete den po dni, tj. na každý den zvlášť. Nyní musíte vyplnit
dvakrát  stejné datum do položek pro období.  V této verzi jsme doplnili  možnost
volby jediného dne. Pro nový den lze tedy zadat pouze jediné datum.

Nastavení: Při použití z menu programu není potřeba.
Nastavení tlačítka na plochu (doporučujeme) provádějí servisní technici VIS.

Umístění:  – Různé – Zápis nového dne

 – je nutné nastavení servisním technikem 

Modul: Standardní součást programu.

Návod: Neuvedeno.

Nový den

Varianta „období“                                      Varianta „den“ 

  



Vylepšení sestavy Tisk objednávky

Popis: Pro ty z Vás, kteří tisknete objednávku z příjemky jsme vylepšili možnosti práce s
touto sestavou:
- můžete tisknout více údajů
- můžete si posunout datum objednání o zvolený počet dnů
- můžete si vyplnit libovolný text do poznámky 

Nastavení: Není potřeba.

Umístění:  – Tisk – Objednávka

Modul: Standardní součást programu.

Návod: Neuvedeno.

Nastavení pro tisk objednávky – starý program

Nastavení pro tisk objednávky – nový program



Vyprázdnění pohybů je nyní bezpečnější

Popis: Funkce  Vyprázdnění  pohybů nyní  zobrazuje  datum,  ke  kterému  máte  program
uzavřený.  Máte  tak  jistotu,  že  si  nevyprázdníte  pohyby  i  za  období,  za  které  to
nechcete.  Navíc  Vám  zobrazíme  přehledný  protokol  o  provedeném  vyprázdnění
pohybů.

Nastavení: není potřeba.

Umístění:  – Různé – Vyprázdnění pohybů – Vyprázdnění pohybů ke dni

Modul: Standardní součást programu.

Návod: 12.1.8 Ukončení kalendářního roku - vyprázdnění pohybů.

Vyprázdnění pohybů ke dni



Tisk předmětu u položek příjemky či výdejky

Popis: Příjemku či výdejky lze nyní tisknout včetně předmětu, který zapíšete při příjmu či
výdeji materiálu.

Nastavení: Není potřeba.

Umístění:              

Modul: Standardní součást programu.

Návod: Neuvedeno.

Předmět u položek příjemky



Tisk předmětu v hlavičce příjemky či výdejky

Popis: pokud jsou v příjemce/výdejce zapsané položky s různým předmětem, tak v záhlaví
sestavy se vytisknou všechny zapsané "předměty", pokud tedy položku "předmět"
používáte k rozlišení jednotlivých položek, budete se lépe orientovat ve vytisknutých
sestavách.

Nastavení: Není potřeba.

Umístění:               

Modul: Standardní součást programu.

Návod: Neuvedeno.

Předmět na příjemce



Vylepšení sestavy Obrat materiálu

Popis: Do sestavy jsme doplnili možnost tisknout jednotkové ceny materiálu. Sestava nově
také umožňuje podrobný tisk pohybu materiálů podle jednotkových cen, snadno tak
získáte přehled o množství materiálu nakoupeného v různých jednotkových cenách.
Nová je také možnost zvolit řazení materiálů na sestavě.

Nastavení: Není potřeba.

Umístění:  – Tisk – Obrat materiálu

Modul: Standardní součást programu.

Návod: Neuvedeno.

Nastavení pro tisk Obrat materiálu – starý program

Nastavení pro tisk Obrat materiálu – nový program



Při kopii skladové karty je možné ponechat vyplněnou surovinu

Popis: Při vytváření nové skladové karty kopií z jiné skladové karty je možné na nové kartě
ponechat vyplněnou surovinu karty původní. To používáte většinou při zakládání tzv.
kusových  skladových  karet  například  pro  kompoty,  sýry  atd.  U těchto  materiálů
rozlišujete při příjmu různá balení, ale pro normování je to stále tatáž surovina. Proto
mají  všechny skladové karty na různá balení  jednoho materiálu  vyplněnu stejnou
surovinu pro normování.    

Nastavení: Svépomocí (viz umístění a obrázek).

Umístění:  – Různé – Nastavení výchozích hodnot – při kopii skladové karty 
zachovat surovinu = zatrženo 

Modul: Standardní součást programu.

Návod: Neuvedeno.

Kopie skl. karty s původní surovinou



Číslo receptury v kopii

Popis: Zakládáte  si  nové receptury kopií  z  jiné receptury?  A vadí  Vám, že si  nemůžete
zvolit  své  číslo  receptury?  Tak  to  už  neplatí.  Číslo  nově  vytvářené  receptury
je možno změnit. 

Nastavení: Není potřeba.

Umístění:  – Různé – Kopie receptury

 –  

Modul: Normování.

Návod: 14.10.19 Kopie receptury.

Kopie receptury - nastavení



Seznam příjemek – sestava respektuje filtr

Popis: Při tisku sestavy Příjemky za období nebylo možné použít filtr pro výběr příjemek
pro tisk. To nyní už neplatí. V této verzi programu sestava respektuje filtr, který si v
příjemkách zvolíte. Můžete například ze sestavy vypustit ty příjemky, které slouží
jako interní převodky.

Nastavení: Není potřeba.

Umístění:  – Filtr – … – Tisk – Seznam příjemek

Modul: Standardní součást programu.

Návod: Neuvedeno.

Starý program

Nový program



Vylepšení sestavy Příjemky k dokladu

Popis: Tato novinka je určena pro ty z Vás, kteří pracujete s modulem  Došlé doklady a
tisknete si Příjemky k dokladu. Nyní máte více možností, jak si upravit výslednou
podobu sestavy.

Nastavení: Není potřeba.

Umístění:  – Tisk – Příjemky k dokladu 

Modul: Došlé doklady.

Návod: Neuvedeno.

Nastavení pro tisk Příjemky k dokladu a sestava – starý program

Nastavení pro tisk Příjemky k dokladu a sestava – nový program



Kontrola na použité skladové karty

Popis: Skladovou kartu můžete označit jako nepoužívanou. Pak se nebude nabízet v nové
příjemce.  Zařadili  jsme  do  programu  kontrolu,  zda  není  na  této  kartě  nevydaný
materiál.

Pozn.: z nepoužívané karty je nevydaný materiál možné vydat. Nelze na ni provést
příjem.

Nastavení:  – Různé – Nastavení kontrol formuláře → zatrhnout položku 
Použití karty (kontrola zůstatku).

Umístění:  – Oprava – Použito = NE 

Modul: Standardní součást programu.

Návod: Neuvedeno.

Upozornění programu



Zobrazení příloh v receptuře

Popis: Při editaci receptury vidíte začátek seznamu vhodných příloh pro recepturu.   

Nastavení: Není potřeba.

Umístění:  – Různé – Editace receptury

 –  

Modul: Normování.

Návod: Neuvedeno.

Přílohy receptury – starý program

Přílohy receptury – nový program



Rozšířené možnosti pro sestavu Použití receptur v jídelníčku

Popis: Zde jsme připravili tato vylepšení:
- lze zvolit řazení receptur na sestavě
- sestavu lze tisknout i z tabulky Receptury 
- kontrolu použití můžete nyní omezit jen na určité vyfiltrované receptury

Nastavení: Není potřeba.

Umístění:  – Tisk – Použití receptur v jídelníčku

  – Tisk – Použití receptur v jídelníčku

Modul: Normování.

Návod: Neuvedeno.

Použití receptur v jídelníčku – starý program

Použití receptur v jídelníčku – nový program



Den v tabulce jídelníčky

Popis: Pro lepší orientaci v tabulce jsme přidali označení dne v týdnu.   

Nastavení: Není potřeba.

Umístění:

Modul: Standardní součást programu.

Návod: Neuvedeno.

Den v týdnu



Popis druhu jídla v Editaci finanční normy

Popis: Editaci finanční normy, kterou používáte při přecenění,  jsme rozšířili  o sloupeček
Popis druhu jídla.    

Nastavení: Není potřeba.

Umístění: Normování – Parametry druhů jídel a skupin – Různé – Editace finanční normy

Modul: Standardní součást programu.

Návod: Neuvedeno.

Popis druhu jídla


