
Novinky v programe MSklad 1.50

Automatický odhad Nutričných hodnôt a Finančnej bilancie

Popis: Potrebujete  zostaviť  jedálniček  presne  podľa  nutričných  hodnôt  a  zároveň  splniť
finančný limit na potraviny? Priamo pri zostavovaní jedálnička si môžete zobraziť
okno s odhadom plnenia nutričných hodnôt a finančnej bilancie, v ktorom sa hodnoty
aktualizujú  pri  každej  uskutočnenej  zmene.  S  každou  pridanou  alebo  zmenenou
receptúrou  sa  odhad  sám automaticky  prepočíta.  Ľahko  tak  zostavíte  jedálniček,
ktorý vyhovie požiadavkám na nutričné hodnoty aj finančným požiadavkám.

Nastavenie: Svojpomocne.

Umiestnenie:  - 

Modul: Normovanie.

Návod: Neuvedené.

NH a FB pri Editáci jedálnička



Podpora pre prácu s jedálničkami

Popis: Na nové obrázky pre pozadie jedálničkov už nemusíte čakať až do vydania novej
verzie programu. Zavádzame systém, kedy nové obrázky umiestnime na internet a
Vám  zobrazíme  správu  v  informačnom  paneli.  Stačí  si  ich  potom  stiahnuť  do
programu a začať ihneď používať.

Nastavenie: Nie je potrebné.

Umiestnenie:  – Rôzne – Aktualizácia obrázkov z internetu   

Modul: Štandardná súčasť programu.

Návod: Neuvedené.

Ukážka niektorých nových pozadí jedálničkov

   

   



Podpora pre prácu s obrázkami pre pozadie jedálnička

Popis: Pre pokročilých užívateľov sme pripravili možnosť použiť v programe svoj vlastný
obrázok (grafiku) pre pozadie jedálnička.

Pozn.: je potrebné dbať na to, že obrázok slúži ako podklad pre stránku s tlačeným
textom (napr. na veľmi tmavom pozadí nebude čierny text vidieť) a veľkosť použitého
obrázku (grafiky)  musí  pomerom strán zodpovedať  strane  A4 na výšku  alebo na
šírku.

Nastavenie: Svojpomocne.

Umiestnenie:  – Rôzne – Obrázky pre pozadie jedálnička – Nový   

Modul: Štandardná súčasť programu.

Návod: Neuvedené.

Vlastný obrázok do programu



Tlač jedálnička na šírku

Popis: Rozšírili  sme  možnosť  tlače  jedálničkov.  Teraz  je  možné  tlačiť  aj  na  šírku  s
obrázkovým nadpisom.

Nastavenie: Nie je  potrebné.

Umiestnenie:  – Tlač – Jedálničky z názvu – Tlač grafického jedálnička

Modul: Štandardná súčasť programu.

Návod: Neuvedené.

Varianty tlače jedálnička



Možnosť tlače pozadia jedálnička

Popis: Možnosť  tlače  s  obrázkovým  pozadím  sme  pridali  tiež  do  ostatných  variantov
jedálnička.

Nastavenie: Svojpomocne.

Umiestnenie:  – Tlač – Jedálničky z názvu a Jedálničky z receptúr   

Modul: Štandardná súčasť programu.

Návod: Neuvedené.

Tlač jedálnička s pozadím



Hlavička a pätička pre tlač jedálnička

Popis: V zostavách  pre  tlač  jedálnička  je  teraz  nová  voľba  pre  nastavenie  Hlavičky  a
Pätičky.  Pri  tlači  jedálnička  môžete  použiť  buď  hlavičku/pätičku  spoločnú  pre
všetky jedálničky (Nastavenie pre editáciu a tlač) alebo môžete pre každý jedálniček
zadať samostatnú hlavičku/pätičku. Ľahko tak môžete tlačiť rovnaký jedálny lístok
v niekoľkých variantoch, zvlášť napr. pre ZŠ a MŠ.

Nastavenie: Pre tlač z menu programu nie je potrebné.

Pre tlač z plochy programu (napr. jeden jedálniček pre dve skupiny stravníkov) –
servisným technikom

Umiestnenie: Na rôznych miestach v nastavení pre tlač jedálnička, viď obrázok.

Modul: Štandardná súčasť programu.

Návod: Neuvedené.

Tlač Hlavičky a Pätičky



Modul Varnice

Popis: Tu sme vylepšili  prácu s  výnimkami pre výdajný miesta (tj.  navýšenie o počet
porcií  alebo o počet % hmotnosti).  Teraz ich môžete definovať priamo vo  Vzore
hmotnosti a nie je  potrebné vytvárať kópiu vzoru hmotnosti.

Nastavenie: Nie je potrebné.

Umiestnenie: Dialóg pre Vzor hmotnosti.

Modul: Varnice.

Návod: 21.2.9 Navýšení porcí přímo ve Vzoru hmotnosti.

Výnimky pre výdajné miesta



Normované množstvo receptúr

Popis: Potrebujete  vedieť  aké  množstvo  uvareného  jedla  potrebujete  mať  pripravené  na
výdaj? Vytlačte si zostavu Normované množstvo receptúr.

Nastavenie: Svojpomocne (viď návod).

Umiestnenie:  – Tlač – Normované množstvo receptúr

Modul: Normovanie.

Návod: 14.10.32 Normované množství receptur.

Normované množstvo receptúr



Zápis počtov stravníkov za jeden deň

Popis: Táto novinka Vás bude zaujímať, pokiaľ do programu zapisujete  počty stravníkov
ručne a tieto počty zapisujete deň po dni,  t.j.  na každý deň zvlášť.  Teraz musíte
vyplniť dvakrát rovnaký dátum do položiek pre obdobie. V tejto verzii sme doplnili
možnosť voľby jedného dňa. Pre nový deň je možné zadať len jeden dátum.

Nastavenie: Pri použití z menu programu nie je potrebné.
Nastavenie tlačidla na plochu (odporúčame) prevádzajú servisní technici VIS.

Umiestnenie:  – Rôzne – Zápis nového dňa

 – je potrebné nastavenie servisným technikom

Modul: Štandardná súčasť programu.

Návod: Neuvedené.

Nový deň

Variant „obdobie“                                      Variant „deň“

      



Zálohová faktúra v Došlých dokladoch

Popis: Dostávate  od  dodávateľov  zálohové  faktúry?  Teraz  ich  môžete  evidovať  aj  v
programe.  Vzhľadom k tomu,  že  sa  jedná  o faktúru zálohovú,  pracujete  s  ňou v
programu takto:
- funkcia je len pre účely evidencie v došlých dokladoch a pre účely úhrady HPKU
- program nesleduje cenovú odchýlku (prepočet CO sa prednastaví na NIE)
- príjemky sa prepojujú až s vyúčtovacou faktúrou

Nastavenie: Nie je potrebné.

Umiestnenie:  – Typ dokladu

Modul: Došlé doklady.

Návod: Neuvedené.

Zálohová faktúra



Vylepšenie zostavy Príjemky k dokladu

Popis: Táto novinka je určené pre tých z Vás, ktorí pracujete s modulom Došlé doklady a
tlačíte si  Príjemky k dokladu. Teraz máte viac možností, ako si upraviť výslednú
podobu zostavy.

Nastavenie: Nie je potrebné.

Umiestnenie:  – Tlač – Príjemky k dokladu

Modul: Došlé doklady.

Návod: Neuvedené.

Nastavenie pre tlač Príjemky k dokladu a zostava – starý program

Nastavenie pre tlač Príjemky k dokladu a zostava – nový program



Oprava žiadanky – rozšírené možnosti

Popis: Do Opravy žiadanky sme pre Vás pripravili dva vylepšenia:
- pri zlúčení žiadanky  podľa čísla suroviny (komplexná ž.) je  k dispozícii nová

voľba zoradenie surovín
- pri vynulovaní množstva je možné zvoliť uloženie aj nulového množstva

Nastavenie: Nie je potrebné.

Umiestnenie:

Modul: Normovanie.

Návod: Neuvedené.

Oprava žiadanky – starý program

Oprava žiadanky – nový program



Chyby pri normovaní

Popis: Toto  drobné  vylepšenie  Vám  ušetrí  prácu  pri  normovaní.  Pokiaľ  program  nájde
nejaké  nezrovnalosti,  zahlási  Vám  to  a  Vy  si  chyby  môžete  prezrieť  v  tlačovej
zostave. Často sú to však chyby formálne a nebránia v pokračovaní práce. Lenže
potom sa normovanie ukončilo a Vy ste ho museli spustiť ešte raz. Od tejto verzie sa
program vráti do pôvodného dialógu a môžete pokračovať v normovaní.

Nastavenie: Nie je potrebné.

Umiestnenie:

Modul: Normovanie.

Návod: Neuvedené.

Hlásenie programu



Tlač receptúry - „kuchárka“

Popis: Tu sme pripravili dva vylepšenia:
- možno vypnúť tlač čísla suroviny, aby ste ušetrili miesto na zostave
- je možné zadať počet porcií pre rýchle (operatívne) normovanie   

Nastavenie: Nie je potrebné.

Umiestnenie:   – Tlač – Kuchárka

Modul: Normovanie.

Návod: Neuvedené.

Tlač receptúry – starý program

Tlač receptúry – nový program



Číslo receptúry v kópii

Popis: Zakladáte si nové receptúry kópiou z inej receptúry? A vadí Vám, že si nemôžete
zvoliť  svoje  číslo  receptúry?  Tak  to  už  neplatí.  Číslo  novo  vytváranej  receptúry
je možné zmeniť.

Nastavenie: Nie je potrebné.

Umiestnenie:  – Rôzne – Kópia receptúry

 – 

Modul: Normovanie.

Návod: 14.10.19 Kopie receptury.

Kópia receptúry - nastavenie



Rozšírenie možnosti pre zostavu Použitie receptúr v jedálničku

Popis: Tu sme pripravili tieto vylepšenia:
- je možné zvoliť poradie receptúr na zostave
- zostavu je možné tlačiť aj z tabuľky Receptúry
- kontrolu použitia môžete teraz obmedziť len na určité vyfiltrované receptúry

Nastavenie: Nie je potrebné.

Umiestnenie:  – Tlač – Použitie receptúr v jedálničku

 – Tlač – Použitie receptúr v jedálničku

Modul: Normovanie.

Návod: Neuvedené.

Použitie receptúr v jedálničku – starý program

Použitie receptúr v jedálničku – nový program



Pri kópii skladovej karty je možné zachovať vyplnenú surovinu

Popis: Pri vytváraní novej skladovej karty kópiou z inej skladovej karty je možné na novej
karte  zachovať  vyplnenú  surovinu  karty  pôvodnej.  To  používate  väčšinou  pri
zakladaní tzv. kusových skladových kariet napríklad pre kompóty, syry atď. U týchto
materiálov rozlišujete pri príjme rôzne balenia, ale pre normovanie je to stále tá istá
surovina.  Preto  majú  všetky  skladové  karty  na  rôzne  balenia  jedného  materiálu
vyplnenú rovnakú surovinu pre normovanie.    

Nastavenie: Svojpomocne (viď umiestnenie a obrázok).

Umiestnenie:  – Rôzne – Nastavenie východzích hodnôt – pri kópii skladovej       
karty zachovať surovinu = zaškrtnuté

Modul: Štandardná súčasť programu.

Návod: Neuvedené.

Kópia skl. karty s pôvodnou surovinou



Možnosť tlače nulových záznamov v Mesačnom hlásení a v Mesačnej norme

Popis: V tlačových zostavách Mesačného hlásenia a Mesačnej normy je teraz po novom
možnosť tlačiť aj nulové záznamy.

Nastavenie: Nie je potrebné.

Umiestnenie:

 – Tlač – Mesačná norma

Modul: Štandardná súčasť programu.

Návod: Neuvedené.

Starý program                                  Nový program

   

      



Vylepšená funkcia pre opravu názvu skladovej karty

Popis: Pri  oprave  názvu  skladovej  karty  program  automaticky  vyplní  pôvodný  názov.
Naviac Vás upozorní, že oprava bude prevedená aj do uzavretého obdobia. Vy sa
môžete rozhodnúť, či túto opravu uskutočníte alebo nie.    

Nastavenie: Nie je potrebné.

Umiestnenie:  – Rôzne – Oprava názvu materiálu

Modul: Štandardná súčasť programu.

Návod: Neuvedené.

Oprava názvu materiálu



Nová zostava - Dodací list podľa jedálnička

Popis: Pre použitie tejto zostavy nie je potrebné normovať. Stačí ručne zostaviť jedálničky,
a  potom je  možnosť vytlačiť  elegantne  dodací  list.  To využijete  napríklad vtedy,
pokiaľ varíte aj pre susednú škôlku alebo iné zariadenie. Na dodací list je možné po
vytlačení dopísať teplotu pokrmu a počty porcií.    

Nastavenie: Nie je potrebné.

Umiestnenie:  – Tlač – Dodací list podľa jedálnička

Modul: Štandardná súčasť programu.

Návod: Neuvedené.

Dodací list podľa jedálnička



Vylepšenie zostavy Tlač objednávky

Popis: Pre tých z Vás, ktorí tlačíte objednávku z príjemky sme vylepšili možnosti práce s
touto zostavou:
- môžete tlačiť viac údajov
- môžete si posunúť dátum objednania o zvolený počet dní
- môžete si vyplniť ľubovoľný text do poznámky

Nastavenie: Nie je potrebné.

Umiestnenie:  – Tlač – Objednávka

Modul: Štandardná súčasť programu.

Návod: Neuvedené.

Nastavenie pre tlač objednávky – starý program

Nastavenie pre tlač objednávky – nový program



Vyprázdnenie pohybov je teraz bezpečnejšie

Popis: Funkcia  Vyprázdnenie pohybov teraz zobrazuje dátum, ku ktorému máte program
uzavretý.  Máte tak istotu,  že si  nevyprázdnite  pohyby aj  za obdobie,  za ktoré to
nechcete.  Naviac  Vám zobrazíme prehľadný protokol  o  prevedenom vyprázdnení
pohybov.

Nastavenie: Nie je potrebné.

Umiestnenie:  – Rôzne –Vyprázdnenie pohybov – Vyprázdnenie pohybov ku dňu

Modul: Štandardná súčasť programu.

Návod: 12.1.8 Ukončení kalendářního roku - vyprázdnění pohybů.

Vyprázdnenie pohybov ku dňu



Tlač predmetu v položkách príjemky alebo výdajky

Popis: Príjemku alebo výdajku je možné teraz tlačiť vrátane predmetu, ktorý zapíšete pri
príjme alebo výdaji materiálu.

Nastavenie: Nie je potrebné.

Umiestnenie:             

Modul: Štandardná súčasť programu.

Návod: Neuvedené.

Predmet v položkách príjemky



Tlač predmetu v hlavičke príjemky alebo výdajky

Popis: Pokiaľ sú v príjemke/výdajke zapísané položky s rôznym predmetom, tak v záhlaví
zostavy  sa  vytlačia  všetky  zapísané  "predmety",  pokiaľ  teda  položku  "predmet"
používate  k  rozlíšeniu  jednotlivých  položiek,  budete  sa  lepšie  orientovať  vo
vytlačených zostavách.

Nastavenie: Nie je potrebné.

Umiestnenie:             

Modul: Štandardná súčasť programu.

Návod: Neuvedené.

Predmet na príjemke



Vylepšenie zostavy Obrat materiálu

Popis: Do  zostavy  sme  doplnili  možnosť  tlačiť  jednotkové  ceny  materiálu.  Zostava  po
novom tiež umožňuje podrobnú tlač pohybu materiálov podľa jednotkových cien,
ľahko tak získate prehľad o množstve materiálu nakúpeného v rôznych jednotkových
cenách. Nová je tiež možnosť zvoliť poradie materiálov na zostave.

Nastavenie: Nie je potrebné.

Umiestnenie:  – Tlač – Obratová súpiska potravinových zásob

Modul: Štandardná súčasť programu.

Návod: Neuvedené.

Nastavenie pre tlač – starý program

Nastavenie pre tlač – nový program



Zoznam príjemiek – zostava rešpektuje filter

Popis: Pri  tlači  zostavy  Príjemky  za  obdobie nebolo  možné  použiť  filter  pre  výber
príjemiek pre tlač. To už teraz neplatí.  V tejto verzii programu zostava rešpektuje
filter,  ktorý  si  v  príjemkách  zvolíte.  Môžete  napríklad  v zostave  vynechať  tie
príjemky, ktoré slúžia ako interné prevodky.

Nastavenie: Nie je potrebné.

Umiestnenie:  – Filter – … – Tlač – Zoznam príjemiek

Modul: Štandardná súčasť programu.

Návod: Neuvedené.

Starý program

Nový program



Kontrola na použité skladové karty

Popis: Skladovú kartu môžete označiť ako nepoužívanú. Potom sa nebude ponúkať v novej
príjemke.  Zaradili  sme  do  programu  kontrolu,  či  nie  je  na  tejto  karte  nevydaný
materiál.

Pozn.: z nepoužívanej karty je nevydaný materiál možné vydať. Nie je možné na nej
previesť príjem.

Nastavenie: Nie je potrebné.

Umiestnenie:  – Oprava – Použité = NIE

Modul: Štandardná súčasť programu.

Návod: Neuvedené.

Upozornenie programu



Deň v tabuľke jedálniček

Popis: Pre lepšiu orientáciu v tabuľke sme pridali označenie dňa v týždni.   

Nastavenie: Nie je potrebné.

Umiestnenie:

Modul: Štandardná súčasť programu.

Návod: Neuvedené.

Deň v týždni



Popis druhu jedla v Editácii finančnej normy

Popis: Editáciu finančnej normy, ktorú používate pri precenení, sme rozšírili o stĺpček Popis
druhu jedla.    

Nastavenie: Nie je potrebné.

Umiestnenie: Normovanie – Parametre druhov jedál a skupín – Rôzne – Editácia finančnej 
normy

Modul: Štandardná súčasť programu.

Návod: Neuvedené.

Popis druhu jídla


