
Novinky v programu Stravné 4.58

Oddělení měsíců v pokladním dialogu

Popis: V pokladním dialogu pro zadávání přihlášek a odhlášek strávníka se nachází grafické
oddělení jednoho měsíce od druhého. Zvýší se tak orientace obsluhy v tomto dialogu.

Umístění:  - pokladní dialog konkrétního strávníka

Nastavení: není potřeba.

Modul: standardní součást programu.

Návod: neuvedeno.

Rozlišení přechodu dvou různých období



Potvrzení o úhradě školného

Popis: Zásadně jsme rozšířili možnosti tisku  Potvrzení o úhradě školného. Hlavní změny
jsou tyto:

Uživatel si může před tiskem sestavy nadefinovat veliké množství nových parametrů.

Sestavu lze doplnit u uživatelský (tj. svůj vlastní) text.

Sestavu lze tisknout za provedené platby nezávisle na předpisech za školné.

 Sestava je připravena na variantu podle nového znění  legislativy platného od roku
2017 (více různých předpisů).

Umístění: Rejstříky – Rejstřík strávníků – Tisk – Tisk potvrzení o úhradě školného

Nastavení: není potřeba.

Modul: standardní součást programu.

Návod: neuvedeno.

Stará definice potvrzení                                      Nová definice potvrzení



Kontrola odevzdané přihlášky ke stravování 

Popis: Funkce  Kontrola  odevzdané  přihlášky zobrazí  upozornění  v  dialogu  Obsluha
strávníka,  že  daný  strávník  ještě  neodevzdal  papírovou  přihlášku  ke  stravování,
nebo  mu  vypršela  platnost  přihlášky  staré.  Navíc  lze  v  programu  vyfiltrovat
strávníky s platnou přihláškou ke stravování.

Nastavení: svépomocí.

Umístění: Rejstříky – Rejstřík strávníků → položka Přihláška ke stravování

Modul: standardní součást programu.

Návod: kap. 6.54 Kontrola odevzdané přihlášky ke stravování.

Upozornění programu



Netisknout nulové počty 

Popis: Na některé tiskové sestavy jsme přidali možnost netisknout nulové hodnoty. 

Nastavení: není potřeba.

Umístění: nastavení vybraných tiskových sestav.

Modul: standardní součást programu.

Návod: neuvedeno.

Netisknout nulové záznamy v nastavení TS



Tisk podkladů pro úhradu

Popis: Program umožňuje rychlý tisk podkladů pro úhradu objednané stravy. Strávník může
tento podklad použít pro vyplnění složenky či platebního příkazu v bance. 

Nastavení: není potřeba.

Umístění: Ostatní funkce v dialogu pro přihlášky a odhlášky.

Modul: standardní součást programu.

Návod: neuvedeno.

Podklady pro úhradu



Aktualizace svátků při zavedení nové kategorie

Popis: Pokud používáme v programu tabulku Svátky a prázdniny a máme do budoucího
období nastaveny nějaké výjimky, pro které se vaří, program nás při založení nové
kategorie upozorní na možnost přidat novou kategorii do těchto výjimek.

Nastavení: není potřeba.

Umístění: vnitřní součást programu.

Modul: standardní součást programu.

Návod: neuvedeno.

Upozornění programu



Ostatní novinky

- byl upraven mechanismus otevírání pokladní zásuvky při prodeji v hotovosti. Ta se otevře vždy,
aniž by bylo nutné vytisknout pokladní doklad.

- do nastavení pro Elektronickou stravenkářku byl přidán nový typ tiskárny - Obecná tiskárna
Windows. Lze ji použít pro řešení potíží s tiskem stravenky. 

    - testuje pouze před tiskem konec papíru
- netestuje se po tisku (dochází papír)

 - netestuje se otevření dvířek 

- do tabulky Peněžní ústavy jsme přidali funkci, které  nahradí v celém programu označení banky
za kód banky podle nastavení v číselníku Peněžní ústavy.


