Novinky v programu Stravné 4.63
Vylepšení sestavy Měsíční přehled
Většina uživatelů modulu Objednávání internetem zasílá každý měsíc strávníkům měsíční přehled.
Tuto sestavu je nyní možné využít i tam, kde používáte program Stravné k evidenci různých
předpisů. Na sestavu je možné nově uvést podrobný výpis všech plateb a předpisů za sledované
období. Dokonce je možné skrýt i rozpis odebrané stravy, pokud v programu Stravné evidujte právě
jen platby a předpisy (bez evidence projedené stravy). V případě zájmu o toto nastavení kontaktujte
Vzdálenou servisní podporu VIS.

Uchování historie stažených objednávek z internetu
I další novinkou zkvalitňujeme modul Objednávání internetem. Jedná se o protokol, který se
zobrazí při stažení objednávek z internetu. Pokud jste si protokol nevytiskli, nebylo možné jej
zobrazit znova. V nové verzi programu tyto protokoly ukládáme do počítače. Délka historie
ukládání je 90 dnů. Nyní můžete v případě nenadálé události (výpadek proudu apod.) požádat
pracovníka servisní podpory, aby Vám protokol zobrazil. Neuložené objednávky pak můžete zanést
do programu ručně. Servisní technik taktéž může nastavit složku s protokoly například na plochu
počítače a příště si již se zobrazením protokolu poradíte sami.
Protokol OI

Kontrola souhlasu cen v jídelníčku a v kategoriích
Zcela nová kontrolní sestava Vám přinese jistotu, že jsou v programu v souladu ceny pro strávníky
(tj. kolik má zaplatit) se sazbami jeho různých dotací (FKSP apod) a případnými nákladovými
sazbami (mzdové náklad, ostatní náklady apod.). Tiskové sestava se nachází v programu zde:
Rejstříky – Kategorie – Tisk – Kontrola souhlasu cen

Snadný přechod na program Stravné 5
Uvažujete o přechodu na program nové generace Stravné 5? Abychom zkrátili čas potřebný na
přenesení Vašich dat do nového programu, připravili jsme funkci na „pročištění“ Vašich stávajících
dat. Servisní technik provede při instalaci programu Stravné 5 „zeštíhlení“ Vašeho současného
programu. Vy tím získáte jistotu, že v novém programu budete mít pouze aktuální údaje. Jako
příklad může sloužit položka Kategorie. Ve starém programu můžete mít za léta provozu mnoho
kategorií, které už jsou zbytečné. Do nového programu pak „přetáhneme“ pouze ty používané.

Vylepšení terminálů Výdej OnLine
Výdejní terminál OnLine – Logic jsme vylepšili o velmi užitečné funkce:
Změna stavu a náhradní stravenka – strávníkovi bez čipu lze vydat v kanceláři náhradní
stravenku. Současně se zapíše do protokolu výdeje stav „Vydáno“.
Ukončení výdeje v definovaný čas – umožňuje definovat v automatických akcích čas, kdy se
dialog pro Výdej OnLine automaticky ukončí.
Zbývá osob vydat – na terminálu lze zobrazit počet osob, které se v daném chodu mají ještě
dostavit na výdej.
Rozlišení stavů Druhý pokus (tj. identifikace 2x za sebou) a Jídlo je již vyzvednuto (tj.
identifikace podruhé během výdeje) – doposud byly zvuky pro tento stav shodné.

