
  

Novinky Stravné 5.10 

Nový průvodce pro založení nového klienta 
Můžete si vybrat položky, které budete novému klientovi zapisovat. Ostatní položky budou aktuálně 
skryty. Můžete je však doplnit kdykoliv později. 

Pozn.: máte-li o tuto funkčnost zájem, obraťte se na pracovníky vzdálené servisní podpory. 

 

  

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


  

Tříměsíční kalendář 
Pro výběr datumu je nyní k dispozici kalendář s náhledem na tři měsíce. 

  

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


  

Přidělení identifikačního média – přehledný dialog 
Upravili jsme vstupní dialog Přidělení identifikačního média. 

  

  

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


  

Doplnění průvodců pro hromadné přihlášky o sekci Výběr klientů 
Můžete tak ještě podrobněji vybrat přihlašované klienty pro hromadné přihlášky. 

 

  

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


  

Historie klienta je doplněna o přehled identifikačních médií 
 

 

  

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


  

Funkce přihlášení vyfiltrovaných 
V Obsluze klienta je nyní možnost použít funkci Odhlášení vyfiltrovaných. Přidali jsme do programu 
opačnou možnost: Přihlášení vyfiltrovaných. 

Pozn.: máte-li o tuto funkčnost zájem, obraťte se na pracovníky vzdálené servisní podpory. 

 

 

  

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


  

E-mail Přehled za období 

 

Doplnili jsme zde volby pro varianty podoby sestavy. Podrobný popis naleznete v návodu k obsluze.  

 

 

 

  

https://www.visplzen.cz/
https://web.visplzen.cz/zakaznicka-podpora/horka-linka-vis/
https://uloziste.visplzen.cz/Napoveda_S5/510/CZ/T/Prehled_obdobi.pdf


  

Statistika výdeje stravy (po jménech) 
Seznamy – Rejstřík klientů – Sestavy z protokolu výdeje – Statistika výdeje stravy (po jménech) 

Tuto sestavu jsme obohatili o možnost tisku rozpisu stravy. 

  

  

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


  

Jednou větou… 

• Změna stavu výdeje on-line - dotaz na tisk náhradní stravenky. 

• Podpora pro aktualizaci aplikací terminálů po upgrade Stravné 5. 

• Podpora pro nové typy identifikátorů. 

• Výdej WIN - objednávání při výdeji - informace o stavu konta pro kuchařku. 

• Výdej WIN - možnost výdeje na jméno i pro druh nevydávaný na terminálu. 

• Výdej WIN - přehled Klienti nevyzvednuto přímo z Počty jídel. 

• Objednávání WIN - umožnění tisku náhradní stravenky bez zadání hesla přiložením čipu 
oprávněné osoby - (např. dozor, nebo družinářka při zapomenutí PINu strávníkem) . 

• Objednávání WIN - zamezení přerušení objednacího dialogu přiložením jiného čipu. 

• Objednávání WIN - možnost ukončení aplikace klávesou Esc (při vzdáleném připojení).  

• Terminál KLASIK - zvýrazněná signalizace "Opakovaný výdej". 

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

