
Novinky v programe Stravné 4.63

Vystavenie Interného dokladu

Niektorí používatelia vykonávajú preúčtovanie dotácií za obedy zadarmo vo vnútri organizácie. V
tomto prípade nevystavujú faktúru, ale  interný doklad. Preto sme do programu dorobili podporu
pre voľbu názvu dokumentu, tj. FAKTÚRA alebo INTERNÝ DOKLAD.



Automatický prepočet dotácií OZ

Funkciu pre prepočet dotácií možno teraz nanovo umiestniť do tzv. automatických akcií. Potom
program môže napríklad každý deň vždy v určitú dobu vykonať automaticky prepočet dotácií. Z
toho dôvodu sme doplnili do nastavenia pre prepočet dotácií aj voľbu nastaveného obdobia.



Vylepšená zostava História stravníka

Zostavu  História  platieb  a  objednávok  (História  stravníka)  sme  rozšírili  o  počty  priznaných  a
nepriznaných absencií.



Vylepšená zostava Mesačný prehľad

Väčšina užívateľov modulu Objednávanie internetom zasiela každý mesiac stravníkom mesačný
prehľad. Túto zostavu je teraz možné využiť aj tam, kde používate program Stravné k evidencii
rôznych predpisov.  Na zostavu  je  možné po novom uviesť  podrobný výpis  všetkých platieb  a
predpisov za sledované obdobie. Dokonca je možné skryť aj rozpis odobratej stravy, ak v programe
Stravné evidujete práve len platby a predpisy (bez evidencie prejedenej stravy). V prípade záujmu o
toto nastavenie kontaktujte Vzdialenú servisnú podporu VIS.



Uchovanie histórie stiahnutých objednávok z internetu

Aj ďalšie novinkou skvalitňujeme modul Objednávanie internetom. Jedná sa o protokol, ktorý sa
zobrazí  pri  stiahnutí  objednávok  z  internetu.  Ak  ste  si  protokol  nevytlačili,  nebolo  možné  ho
zobraziť  znova.  V novej  verzii  programu tieto  protokoly  ukladáme do počítača.  Dĺžka  histórie
ukladania je 90 dní. Teraz môžete v prípade neočakávanej udalosti (výpadok prúdu a pod.) požiadať
pracovníka servisnej podpory, aby Vám protokol zobrazil.  Neuložené objednávky potom môžete
vložiť do programu ručne. Servisný technik taktiež môže nastaviť zložku s protokolmi napríklad na
plochu počítača a nabudúce si už so zobrazením protokolu poradíte sami.

Protokol OI



Kontrola súhlasu cien v jedálničku a v kategóriách

Úplne nová kontrolná zostava Vám prinesie istotu, že sú v programe v súlade ceny pre stravníkov
(tj. koľko má zaplatiť) so sadzbami jeho rôznych dotácií (FKSP apod) a prípadnými nákladovými
sadzbami (mzdový náklad , ostatné náklady a pod.). Tlačová zostava sa nachádza v programe tu::

Registre - Kategórie - Tlač - Kontrola súhlasu cien



Ľahký prechod na program Stravné 5

Uvažujete o prechode na program novej generácie Stravné 5? Aby sme skrátili čas potrebný na
prenesenie  Vašich  dát  do  nového  programu,  pripravili  sme  funkciu  na  "prečistenie"  Vašich
existujúcich dát. Servisný technik vykoná pri inštalácii  programu Stravné 5 "zoštíhlenie" Vášho
súčasného programu. Vy tým získate istotu, že v novom programe budete mať iba aktuálne údaje.
Ako príklad môže slúžiť položka  Kategória.  V starom programe máte za roky prevádzky veľa
kategórií, ktoré už sú zbytočné. Do nového programu potom "pretiahneme" iba tie používané.



Vylepšenia terminálov Výdaj OnLine 

Výdajný terminál OnLine - Logic sme vylepšili o veľmi užitočné funkcie:

Zmena stavu a náhradná stravenka - stravníkovi bez čipu možné vydať v kancelárii náhradnú
stravenku. Súčasne sa zapíše do protokolu výdaja stav "Vydané".

Ukončenie výdaja v definovaný čas - umožňuje definovať v automatických akciách čas, kedy sa
dialóg pre Výdaj OnLine automaticky ukončí.

Zostáva osôb vydať - na termináli možné zobraziť počet osôb, ktoré sa v danom chode majú ešte
dostaviť na výdaj.

Rozlíšenie stavov Druhý pokus (tj.  identifikácia  2x za sebou) a  Jedlo je  už vyzdvihnuté (tj.
identifikácia druhýkrát počas výdaja) - doteraz boli zvuky pre tento stav zhodné.


