kontrolní systém školní jídelny
• poskytuje přehled a jistotu v klíčových oblastech fungování školní jídelny
• pomáhá najít a vyřešit problémy dříve, než je najde kontrolní orgán
• eliminuje chyby způsobené lidským faktorem i nedokonalou technikou

Rychle a jednoduše odhalí časté rozpory a chyby:
obsluha špatně zadá datum při tisku uzávěrkové sestavy a vytiskne chybné uzávěrkové výstupy
obsluha po uzávěrce omylem změní stará data a tím změní konečné hodnoty pro další období
obsluha změní finanční normu a zapomene změnit cenu jídla a tím způsobí prodej se ztrátou
obsluha se překlepne při vytváření měsíčního hlášení a předá chybně uzávěrkové hodnoty
programátor udělal chybu v SW a ve výstupních sestavách jsou chyby v součtech
technickou závadou došlo k poškození dat v programu a ke změně kterékoli uzávěrkové hodnoty
účetní provede chybně kalkulaci cen jídel a tím způsobí prodej se ztrátou
účetní zaúčtuje dotace na chybné účty
účetní chybně rozúčtovává společné náklady na hlavní a doplňkovou činnost
jídelna porušuje rozpočtovou kázeň
jídelna má nepřiměřeně velké náklady na mzdy ve srovnání s obdobnými jídelnami
jídelna má nepřiměřeně velké ostatní náklady ve srovnání s obdobnými jídelnami
jídelna hospodaří s nepřiměřeně nevyrovnanou finanční bilancí v potravinách
jídelna má nízkou produktivitu ve srovnání s obdobnými jídelnami
jídelna neplní důležité povinnosti v oblasti BOZP a požární ochrany
jídelna neplní důležité povinnosti v oblasti hygieny
jídelna neplní důležité povinnosti při nakládání s odpady
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kontrola hospodaření s potravinami
nezávislý nástroj pro kontrolu hospodaření se stravným a potravinami
vhodné pro kontrolu jídelny mateřských škol, základních škol, středních škol,
vysokých škol a závodních jídelen
analýza výstupů z libovolné skladové evidence a evidence strávníků
komplexní měsíční hlášení pro zaúčtování dat v účetnictví
rychlá a efektivní kontrola
jistota správného hospodaření a trvalý soulad mezi vedoucí ŠJ a účetní

kontrola účetnictví školy a jídelny
nástroj nezávislý na účetním programu
analýza účetních výstupů z libovolného účetního programu
rychlá a efektivní kontrola důležitých souvislostí
hlídání rozpočtové kázně
kontrola cen a zisku v doplňkové činnosti
přehled o fungování organizace na několik kliknutí

miniaudity provozu školní jídelny
rychlé ověření aktuálního stavu na jídelně prostřednictvím internetové aplikace
upozornění na rozpory stavu jídelny s platnou legislativou
návrh nápravných opatření
• ekonomický miniaudit
• hygienický miniaudit
• odpadový miniaudit
• miniaudit bezpečnosti práce a požární ochrany
• miniaudit kvality ŠJ
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