
Novinky v programu Stravné 5.06

Hromadné odhlášení klientů se zvoleným filtrem v Obsluze klienta

Obsluha klienta umožňuje standardně filtrovat strávníky podle různých kritérií (třída, kategorie,
typ  platby  apod.).  Nově  můžete  pro  takto  vyfiltrované  klienty  použít  funkci  pro  hromadnou
odhlášku (též  lze  volit  období  pro  odhlášku).  Je  to  například  obdoba funkce  „odhláška  třídy“,
ovšem v pohodlnějším „kabátě“ Obsluhy klienta.



Přihlášky podle docházky v Třídnici

Tato novinka je určená především pro mateřské školy, kde vybíráte doplatek podle docházky dětí.

Nyní můžete zapisovat do přehledné tabulky  Třídnice docházku dětí. Výhodu máte v tom, že si
můžete nechat zobrazit seznam podle třídy a z papírové třídní knihy snadno a rychle zapíšete dětem
jejich absence.

Po skončení měsíce provedete hromadnou přihlášku podle docházky a program ohlídá za Vás, kdy
má stravu přihlásit a kdy ne. Po té stačí již jen vybrat příslušný doplatek. 

Hromadné přihlášky – nastavení



Zvýraznění klienta v Obsluze klienta

Požadujete  od  některých  klientů  doplnit  chybějíc  údaje?  Mají  někteří  klienti  (respektive  jejich
rodiče) nestandardní požadavky a je třeba to mít na paměti? Má klient nějakou zvláštní péči? Pro
tyto a  podobné případy můžete použít  novou funkci pro zvýraznění  klienta  v  Obsluze klienta.
Stačí na jeho kartě zatrhnout novou položku Zvýraznit v Obsluze klienta. Pak víte při návštěvě
klienta (jeho rodiče) v kanceláři, že je tento klient od ostatních klientů něčím odlišen.



Upozornění na svátek (prázdniny, výlet) v Obsluze klienta

Pokud je na daný den definovaný svátek s omezením pro pouze pro klienty (tj. obsluha programu
může měnit objednávky), tak Vás program upozorní na existující svátek, pokud se mu pokusíte ten
den (období) přihlásit stravu.



Odeslání i příjem pro objednávání internetem jediným tlačítkem

Máte  zprovozněné  objednávání  internetem?  Pak  nyní  můžete  stahovat  i  odesílat  data  na
www.strava.cz jediným tlačítkem  Příprava a odeslání.  Přidali  jsem do něj  volbu,  která  zajistí
stažení  objednávek  z  internetu  a  současně  odeslání  nových  dat.  Stačí  zatrhnout  volbu  Stažení
objednávek před odesláním. Pak nemusíte tlačítko Stažení + vyhodnocení vůbec používat.

http://www.strava.cz/


Přiřazení plateb - zobrazení majitele účtu při hledání klienta podle VS

Klientovi mohou přijít na účet jídelny peníze od různých plátců, z nichž jeden se nemusí jmenovat
stejně jako klient. Při dohledání platby podle VS se nyní zobrazují i majitelé účtů vyplněných na
kartě klienta.  



Přiřazení plateb – aktualizace údajů na kartě klienta při jeho ručním dohledání

Při ručním přiřazení došlé platby klientovi program nabídne aktualizaci údajů pro příští přiřazení
plateb. Nově lze aktualizovat též údaje pro 2. účet (číslo, majitel).



Přiřazení plateb - možnost přihlásit stravu všem klientům s přeplatkem

Funkce Přiřazení plateb umožňuje nově přihlásit i klienty, kterým sice žádná platba nepřišla, ale
mají v programu přeplatek. Můžete si též zvolit pro jaký Typ platby se tato akce provede.



Přiřazení plateb – vyhledání klienta podle jména

Při dohledávání klienta podle jména jsme posunuli tabulku s nabízenými jmény o řádek níž, aby
zůstaly vidět údaje hledaného klienta.



Hromadný zápis plateb dle VS – stav konta klienta

Nově  si  můžete  při  ručním  hromadném  zápisu  plateb  prohlédnout  i  stav  konta  aktuálně
zapisovaného klienta.



Výpočet ostatních předpisů – vylepšení dialogu

- doplněny filtry
- doplněno nulování částek
- doplněno hromadné vyplnění zadané hodnoty do všech řádků
- hledání klienta v seznamu
- nové řazení: 

Zařízení + Třída + Jméno
Kategorie + Jméno



Kalkulační položky mimo zisk

V programu si můžete evidovat taktéž kalkulační položky, které nechcete (nebo nemůžete) zahrnout
do ceny pro  klienta  ani  nebudou mít  vliv  na  případný zisk.  Chcete  však  mít  přehled  o těchto
nákladech v závislosti na počtu uvařených porcí. Například náklady na úklidové prostředky apod.
Pak lze do programu zavést i tuto položku. Bude „vyjíždět“ na uzávěrkových sestavách, ale nebude
zahrnuta do ceny pro klienta a nebude mít vliv na celkový zisk.

 



Jednorázová dotace

Nově můžete do programu zapsat i jednorázovou dotaci, například od zřizovatele, městského úřadu
apod., pokud se tento nadřízený orgán rozhodne z nějakého důvodu dotovat určité skupině klientů
jejich náklady na stravování (ubytování apod.).



Vlastní nastavení pro tiskovou sestavu Výpis klientů

V tabulce Rejstřík klientů je nová sestava Výpis klientů (generátor). Umožní Vám nadefinovat si
vlastní podobu sestavy s položkami z Rejstříku klientů i s vlastním názvem.

 



Kontrolní sestava Ceník - Výpis cen kategorií včetně kalkulací

V  tabulce  Kategorie si  můžete  pro  kontrolu  nechat  zobrazit  přehled  cen  všech  kalkulačních
položek. Sestavu je vhodné použít po každé změně cen pro kontrolu správného nastavení.

 



Filtry v sestavách

Pro  všechny  uzávěrkové  sestavy  lze  použít  před  tiskem  univerzální  filtr  pro  případný  výběr
požadovaných skupin klientů. 



Možnost importu klientů ze školského systému ASC Agenda

Pokud na zařízení  používáte  pro evidenci  žáků systém ASC Agenda, je v programu připravena
funkce pro jejich import do programu Stravné. Můžete si tak ušetřit práci při 



Kategorie pro klienty importované z jiného systému

V programu  lze  u  kategorie  označit,  že  klienti  této  kategorie  budou  importováni  z  externího,
obvykle školského systému (Bakaláři, ŠkolaOnLine, ASC Agenda, eŠkola apod.).

Program pak na  tuto  skutečnost  upozorní,  pokud chcete  založit  klienta  s  touto  kategorií  ručně
v programu. Lze se tak později vyhnout nutnému spárování klienta v programu Stravné s klientem
naimportovaným z externího školského systému.



Rozdělení tabulky platby a předpisy

Pro lepší orientaci jsme rozdělili tabulky Platby a Předpisy na dvě samostatné tabulky. 

Starý program                                                                  Nový programu

                          



Vylepšení filtru na datum – možnost zadat období

Filtr pro vývěr datumu jsme vylepšili o možnost rychle zadat filtr na období.


