
  

Novinky Stravné 5.09 

Doplnená nápoveda a textové návody a videonávody 
Tam, kde uvidíte symbol pre textovú alebo video nápovedu, máte možnosť si dané návody spustiť. 
Týkajú sa presne toho miesta, kde sa nachádzate. 
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Pomocník pre tlačítko 
Dopĺňame návody pre jednotlivé tlačítka. Tie si spustíte v ponuke, ktorú vyvoláte pravým tlačítkom 
myši. 

Pozn.: pokiaľ nápovedu u niektorých tlačidiel nenájdete, ešte len ju pre Vás pripravujeme. 
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Nápoveda pre plochu 
Podobne ako pri tlačítku (viď predchádzajúca novinka) môžete použiť pravé tlačítko na ploche 
programu (tj mimo tlačítka). Potom sa zobrazí zoznam všetkých nápoved pre danú plochu..  

 

Návod pre plochu 
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Zoznam všetkých návodov 
Kompletný zoznam všetkých návodov (textových aj videonávodov) nájdete v menu programu. 
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Zápis predpisov a stav konta 
Pokiaľ používate zápis rôznych predpisov (obvykle školné či ubytovanie a pod.) môžete si pre 
orientáciu zobraziť stavy kont klientov.  
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Vylepšený dialóg pre editáciu druhov jedál 
Pre pohodlnú prácu s druhmi jedál sme vylepšili dialóg na ich editáciu. 
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Import poštových poukážok – nie je nutný modul Banka 
Pokiaľ pracujete so zloženkami a od pošty dostávate importný súbor s platbami, môžete ich načítať 
do programu bez toho, aby ste museli vlastniť modul Banka. 

Zoznamy – Platby – Rôzne – Import poštových poukážok  
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Vylepšené priraďovanie a vyraďovanie výpisov z banky 

  

Sťahovanie platieb do programu patrí ku každodenným činnostiam mnohých z Vás. Je logické, že sa 
snažíme tento dialóg pre vás vylepšovať. Teraz máme tieto novinky: 

 do úvodného nastavenia sme pridali voľbu pre možnosť zobrazenia stĺpcov v tabuľke (1) 

 z tabuľky sa dá prepnúť pomocou klávesu F2 do Registra klientov (2) 

 samotné priradenie platieb má nové a prehľadnejšie usporiadanie volieb (3) 
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Nová zostava Počty jedál podľa režimu výdaja 
V tabuľke Register klientov je pripravená na užívanie nová zostava pre počty jedál. 
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Predkontácia pri exporte faktúry do účtovníctva 
Exportujete faktúry do účtovníctva? Teraz môžete vyplniť v nastavení faktúry predkontácie, ktoré sa 
potom zahrnú taktiež do exportného súboru. 

Export faktúry – nastavenie 

 

Nastavenie predkontácií 
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Odčítanie dotácií z fakturovanej čiastky 
Pri tlači faktúr je možné odčítať dotácie poskytnuté klientovi. 
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Možnosť zrušiť vystavenú faktúru 
Pre vystavené doklady sme pridali možnosť zrušiť vybranú faktúru, pokiaľ ste zistili, že na nej boli 
chybné údaje a potrebujte ju vytlačiť znovu opravenú. 

Zoznamy – Vystavené doklady 
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Vystavenie faktúry po subjektoch 
Doteraz ste tlačili faktúry pre všetky subjekty naraz. Teraz máte možnosť zvoliť, ktorému subjektu 
požadujete faktúru vytlačiť. K nevytlačeným faktúram sa môžete vrátiť neskôr, až si napríklad 
doriešite nejaké nezrovnalosti so zástupcami daného subjektu a pod. 
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Tlač zoznamu klientov s rôznymi dátami podľa obdobia 
Posuny klientov vykonávate pravidelne každý rok. Pokiaľ ich vykonáte napríklad v auguste na 
september, tak doteraz program tlačil zoznamy podľa aktuálnych údajov na karte klienta. Teda 
augustová zostava už udávala septembrové údaje. Od tejto verzie už program tlačí tie údaje, ktoré 
mali klienti v mesiaci, za ktoré zostavu tlačíte. 

Uvedené sa týka zostáv v Registri klientov: 

 Výpis – Register klientov 

 Výpis klientov – generátor 
Prepínanie obdobia v registri klientov 
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Viac farieb pre tlačidlá 
Ak stlačíte na ikone pre funkciu, sprievodcu či tlačovú zostavu pravé tlačidlo myši, môžete si vybrať 
farbu. Počet farieb sme pre vás výrazne zväčšili. 
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Filter na dnešný deň 
V dátovom formulári sme pridali voľbu Filter na dnešný deň. 

 

  

https://www.visplzen.sk/
https://visplzen.sk/zakaznicka-podpora/horuca-linka/


  

Filter s otázkouFiltr s dotazom 
Pre porovnanie hodnoty sme pridali možnosť výberu pre porovnanie (predtým bolo iba „rovná sa“). 
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Netlačiť na stravenca veľkosť porcie 
Pokiaľ sa v danom druhu jedla vydáva iba jedna veľkosť porcie, je zbytočné tlačiť na stravenke práve 
túto informáciu. Tlač tejto informácie sa automaticky zruší.  
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Štatistika výdaja po 15 minútach 

    

Vylepšili sme prehľad štatistiky výdaja. Teraz môžete novo zvoliť tlač grafu medzi „malý“ a „veľký“. 
Tým si môžete optimalizovať podobu grafu podľa vašich podmienok. A novo sme pridali možnosť 
tlače podľa tried.  

Nové možnosti nastavenia 
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Menný prehľad klientov s doposiaľ nevyzdvihnutou stravou 
Na chytrých termináloch si môžete novo zobraziť zoznam klientov, ktorí sa ešte neprišli k výdaju.  

                                    

 

  

https://www.visplzen.sk/
https://visplzen.sk/zakaznicka-podpora/horuca-linka/


  

Už vydané… kedy a v koľko? 
Pri pokuse o druhý výdaj je možné zobraziť informácie o uplynulom výdaji. Doplnili sme ich o Dátum 
a čas výdaja. 
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Rozšírenie klávesnice pre zadávanie hesla - ďalšie znaky (OBJ-WIN) 
(OBJ-WIN je aplikácia pre objednávanie na boxe s OS Windows) 

Do klávesnice na zadanie hesla na boxe sme pridali klávesnice s ďalšími znakmi. Klient si ich zobrazí 
pomocou prepínačov: 
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Iba slovom… 

Optimalizácia rýchlosti výdajnej aplikácie pri výdaji s nastavenými filtrami 
Výdajné terminály s webovou službou (tzv. „chytré terminály“) nadmerne zaťažovali svojimi dotazmi 
pri výdaji SQL server, pokiaľ boli nastavené filtre pre tento terminál (tj ktoré skupiny klientov si môžu 
na termináli vyzdvihnúť stravu). Optimalizovali sme tieto procesy a urýchlili tak komunikáciu 
terminálu s SQL serverom. 

Opakovaný výdaj pri nechcenej druhej identifikácii (VYD-WIN) 
(VYD-WIN je aplikácia pre výdaj na termináli VITO, LOGOC s OS Windows) 

Pri nesprávnom priložení čipu k čítacej jednotke (strávnici s čipom jazdili po čítacej jednotke) 
dochádza k opakovanému načítaniu zhodného identifikačného média tesne za sebou. Na termináli 
vznikali „Opakované výdaje“. Opakovaný výdaj (identifikácia zhodného stravníka) sa do 3 sekúnd od 
jeho prvej identifikácie ignoruje. 

Možnosť meniť nastavenie sady zvukov a motívov (VYD-AND) 
(VYD-AND je aplikácia pre výdaj na termináli NERO s OS Android) 

Oproti predchádzajúcej verzii je možné na termináli meniť sadu prehrávaných zvukov (Žena, Muž) a 

motívov. Vo verziách pre S5 bola doteraz dostupná len jedna sada zvukov a základný motív. 
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