program Stravné pro mateřské školy
program pro evidenci strávníků jídelny mateřských škol
evidence plateb za stravné a školné
přehledný dialog pro zpětný zápis hromadných počtů podle docházky
včetně kontrolních součtů
jednoduché přihlašování, odhlašování a změny po jednotlivých třídách
možnost nastavit spojené druhy - jídla, která se přihlašují a odhlašují pouze
společně, např. dopolední svačinka + oběd (uživatelsky nastavitelné)
evidence odběru jídel zaměstnanců po jednotlivých dnech
třídění strávníků do kategorií podle typu platby, režimu stravování,
dotací na stravu
tisk měsíčních přehledů stravování po jednotlivých kategoriích
realizace plateb v hotovosti s možností tisku pokladního dokladu
bezhotovostní platby - inkasa hromadným příkazem, převodem z účtu,
srážkou ze mzdy
hromadné přihlášky a odhlášky strávníků
tisk přehledů s denními i měsíčními obraty
export počtu strávníků do programu Sklad (modul Normování)
možnost zrušit měsíční uzávěrku
tisk podkladů pro Výkaz o činnosti školního stravování (Výkaz Z 17-01)
tisk potvrzení o úhradě školného
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moduly programu Stravné

Objednávání Internetem pro MŠ
jednoduché odhlašování stravy kdykoliv a odkudkoliv
možnost navázat objednávky na stav konta
pravidla určuje obsluha programu
objednávání:

•
•
•
•

chytrý mobilní telefon
tablet
počítač
notebook

mobilní aplikace Strava.cz pro Android
přihlášení do systému pod uživatelským jménem a heslem
informační servis pro strávníky:
•
•
•

potvrzení objednávky
stav konta
měsíční přehled

Strava cz - pronájem prostoru
zabezpečený prostor pro ukládání
objednávek a odhlášek strávníků
pronájem vždy na 1 rok
licence dle počtu strávníků

Banka
hromadné vytvoření seznamu příkazů k úhradě pro internetovou bankovní aplikaci
načítání souboru s výpisem plateb
hromadné vytvoření příkazů k úhradě přeplatků na konta strávníků
automatické párování údajů z výpisu s údaji v programu Stravné pomocí
variabilních symbolů
seznamy lze přenášet i na flashdisku pro bankovní aplikaci na jiný počítač
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