
  

Novinky Stravné 5.09 

Doplněna nápověda a textové návody a videonávody 
Tam, kde uvidíte symbol pro textovou či video nápovědu, máte možnost si dané návody spustit. 
Týkají se přesně toho místa, kde se nacházíte. 
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Nápověda pro tlačítko 
Doplňujeme návody pro jednotlivá tlačítka. Ty si spustíte v nabídce, kterou vyvoláte pravým tlačítkem 
myši. 

Pozn.: pokud nápovědu u některých tlačítek nenaleznete, teprve ji pro Vás připravujeme. 
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Nápověda pro plochu 
Podobně jako u tlačítka (viz předchozí novinka) můžete použít pravé tlačítko na ploše programu (tj. 
mimo tlačítka). Pak se zobrazí seznam všech nápověd pro danou plochu.  

 

Návod pro plochu 
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Seznam všech návodů 
Kompletní seznam všech návodů (textových i videonávodů) naleznete v menu programu. 
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Zápis předpisů a stav konta 
Pokud používáte zápis různých předpisů (obvykle školné či ubytování apod.) můžete si pro orientaci 
zobrazit stavy kont klientů.  

 

  

https://www.visplzen.cz/
https://web.visplzen.cz/zakaznicka-podpora/horka-linka-vis/


  

Vylepšený dialog pro editaci druhů jídel 
Pro pohodlnou práci s druhy jídel jsme vylepšili dialog pro jejich editaci. 

 

  

https://www.visplzen.cz/
https://web.visplzen.cz/zakaznicka-podpora/horka-linka-vis/


  

Import poštovních poukázek (není nutný modul Banka) 
Pokud pracujete se složenkami a od pošty dostáváte importní soubor s platbami, můžete je načíst do 
programu, aniž byste museli vlastnit modul Banka.  

 

  

https://www.visplzen.cz/
https://web.visplzen.cz/zakaznicka-podpora/horka-linka-vis/


  

Vylepšené přiřazování a vyřazování výpisů z banky 

  

Stahování plateb do programu patří ke každodenním činnostem mnohých z Vás. Je logické, že se 
snažíme tento dialog pro Vás vylepšovat. Nyní máme tyto novinky: 

 do úvodního nastavení jsme přidali volbu pro možnost zobrazení sloupců v tabulce (1) 

 z tabulky se lze přepnout pomocí klávesy F2 do Rejstříku klientů (2) 

 samotné přiřazení plateb má nové a přehlednější uspořádání voleb (3) 
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Vylepšení Výkazu Z17-01 
Na základě zkušeností z loňských říjnových výkazů jsme doladili některé maličkosti. Nejvýraznější 
změnou je členění v Příloze k oddílu I – nově budete mít tento seznam členěný podle skupiny pro 
výkaz. 
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Nová sestava Počty jídel dle režimu výdeje 
V tabulce Rejstřík klientů je připravena k užívání nová sestava pro počty jídel. 
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Předkontace při exportu faktury do účetnictví 
Exportujete faktury do účetnictví? Nyní můžete vyplnit v nastavení faktury předkontace, které se pak 
zahrnou taktéž do exportního souboru. 

Export faktury – nastavení 

 

Nastavení předkontací 
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Odečtení dotací z fakturované částky 
Při tisku faktur lze odečíst dotace poskytnuté klientovi. 
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Možnost zrušit vystavenou fakturu 
Pro vystavené doklady jsme přidali možnost zrušit vybranou fakturu, pokud jste zjistili, že na ní byly 
chybné údaje a potřebujte ji vytisknout znovu opravenou. 

Seznamy – Vystavené doklady 
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Vystavení faktury po subjektech 
Doposud jste tiskli faktury pro všechny subjekty najednou. Nyní máte možnost zvolit, kterému 
subjektu požadujete fakturu vytisknout. K nevytištěným fakturám se můžete vrátit později, až si 
například dořešíte nějaké nesrovnalosti se zástupci daného subjektu apod. 
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Tisk seznamu klientů s různými daty podle období 
Posuny klientů provádíte pravidelně každý rok. Pokud je provedete například v srpnu na září, tak 
doposud program tiskl seznamy podle aktuálních údajů na kartě klienta. Tedy srpnová sestava už 
udávala zářijové údaje. Od této verze již program tiskne ty údaje, které měli klienti v měsíci, za které 
sestavu tisknete. 

Uvedené se týká sestav v Rejstříku klientů: 

 Výpis – Rejstřík klientů 

 Výpis klientů - generátor 
Přepínání období v Rejstříku klientů 
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Více barev pro tlačítka 
Pokud stisknete na ikoně pro funkci, průvodce či tiskovou sestavu pravé tlačítko myši, můžete si 
vybrat barvu. Počet barev jsme pro Vás výrazně zvětšili. 
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Filtr na dnešní den 
V datovém formuláři jsme přidali volbu Filtr na dnešní den. 
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Filtr s dotazem 
Pro porovnání hodnoty jsme přidali možnost výběru pro porovnání (dříve bylo pouze „rovná se“). 
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Netisknout na stravence velikost porce 
Pokud se v daném druhu jídla vydává pouze jedena velikost porce, je zbytečné tisknout na stravence 
právě tuto informaci. Tisk této informace se automaticky zruší.  

  

s velikostí porce                                                bez velikosti porce 
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Statistika výdeje po 15 minutách 

    

Vylepšili jsme přehled statistiky výdeje. Nyní můžete nově zvolit tisk grafu mezi „malý“ a „velký“. Tím 
si můžete optimalizovat podobu grafu podle Vašich podmínek. A nově jsme přidali možnost tisku 
podle tříd.  

Nové možnosti nastavení 
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Jmenný přehled klientů s dosud nevyzvednutou stravou 
Na chytrých terminálech si můžete nově zobrazit seznam klientů, kteří se ještě nedostavili k výdeji. 
Seznam je řazen podle jména nebo podle rozlišovací položky (třída / kategorie).   
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Již vydáno… kdy a v kolik? 
Při pokusu o druhý výdej lze zobrazit informace o uplynulém výdeji. Doplnili jsme je o Datum a čas 
výdeje. 
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Rozšíření klávesnice pro zadávání hesla - další znaky (OBJ-WIN) 
(OBJ-WIN je aplikace pro objednávání na boxu s OS Windows) 

Do klávesnice pro zadání hesla na boxu jsme přidali klávesnice s dalšími znaky. Klient si je zobrazí 
pomocí přepínačů: 
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Pouze slovem… 

Optimalizace rychlosti výdejní aplikace při výdeji s nastavenými filtry 
Výdejní terminály s webovou službou (tzv. „chytré terminály“) nadměrně zatěžovaly svými dotazy při 
výdeji SQL server, pokud byly nastaveny filtry pro tento terminál (tj. které skupiny klientů si mohou 
na terminálu vyzvednout stravu). Optimalizovali jsme tyto procesy a urychlili tak komunikaci 
terminálu s SQL serverem. 

Opakovaný výdej při nechtěné druhé identifikaci (VYD-WIN) 
(VYD-WIN je aplikace pro výdej na terminálu VITO, LOGOC s OS Windows) 

Při nesprávném přiložení čipu ke čtecí jednotce (strávníci s čipem jezdili po čtecí jednotce) dochází 
k opakovanému načtení shodného identifikačního média těsně za sebou. Na terminálu vznikaly 
„Opakované výdeje“. Opakovaný výdej (identifikace shodného strávníka) se do 3 sekund od jeho 
první identifikace ignoruje. 

Možnost měnit nastavení sady zvuků a motivů (VYD-AND) 
(VYD-AND je aplikace pro výdej na terminálu NERO s OS Android) 

Oproti předchozí verzi je možné na terminálu měnit sadu přehrávaných zvuků (Žena, Muž) a motivů. 

Ve verzích pro S5 byla dosud dostupná jen jedna sada zvuků a základní motiv. 
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