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Výdejka ze žádanky 
 
Pokud normujete, jistě Vás zaujme tato novinka. Výdejku ze žádanky nyní budete mít ještě 
více pod kontrolou. Máte přehled, ze kterých skladových karet program navrhuje materiál 
vydat a v jakých gramážích. To jistě oceníte u skladových karet vedených na kusy. 
Potřebujete vydat ze skladové karty s větším balením? Snadno ji vyměníte. Stejně tak 
vyměníte i pořadí příjemek pro výdej. 
 
V návodu je tato problematika popsána v kap. 14.9 Výdejka ze žádanky. 
 

 
  



Je Vaše receptura zkontrolovaná? 
 
Doposud nebyl v recepturách žádný příznak, zda jste si recepturu překontrolovali. Řešením 
bylo kopírovat receptury a měnit v nich tzv. garanta, přidávat nějaké značky do názvu apod. 
Nyní si recepturu zkontrolujete a můžete použít novou položku v hlavičce receptury Stav 
receptury. Tento stav je pak zobrazen v programu a Vy ihned vidíte, zda daná receptura 
prošla Vaší kontrolou. Jídelníček pak můžete sestavovat jen z Vámi zkontrolovaných 
receptur. 
 
V návodu je tato problematika popsána v kap. 14.10.34 Stav receptury – zkontrolovaná, 
stažená, rozpracovaná. 
 

 
 

 
 

 
  



Modul nákup zboží 
 
Tento nový modul umožňuje snadno vytvořit nákupní seznam (objednávku) pro dodavatele 
zboží. Později lze z tohoto seznamu vytvořit automaticky příjemku. Pokud normujete nebo 
alespoň sestavujete jídelníček z receptur, program vysčítá za vybrané období seznam 
surovin, ze kterého snadno sestavíte objednávku, kterou lze realizovat ihned telefonicky, 
vytisknout ji či odeslat e-mailem. 
Použití modulu Normování a receptury však není nutnou podmínkou. Nákupní seznam si 
můžete vytvořit ručně – procházíte skladové karty a vybíráte zboží do objednávky. 
 
V návodu je tato problematika popsána v kap. 22. Modul Nákup zboží. 
 

 
  



Vyčištění surovin 
 
V tabulce suroviny se nachází nová funkce Vyčištění nepoužívaných surovin. Zkontroluje, 
zda máte dobře přiřazené suroviny v recepturách v souladu se skladovými kartami. Případně 
můžete do receptur přiřadit správné suroviny z příslušných skladových karet. Nepoužívané 
suroviny lze snadno smazat a zpřehlednit si tabulku Suroviny. Toho pak využijete při 
kontrole či sestavování receptur. 
 
V návodu je tato problematika popsána v kap. 14.10.35 Vyčištění nepoužívaných surovin. 
 

 


