program Stravné - rozšiřující moduly
Plátce DPH
evidence a měsíční rekapitulace daně
z přidané hodnoty za prodanou stravu
a služby
měsíční uzávěrková sestava s účetními
doklady jako podklad pro účetnictví
komplexní elektronická vazba
na program Účtárna VIS
Síťový modul
možnost souběžného spuštění téže
instalace programu na více počítačích

Přístupová práva
možnost definovat přístup konkrétních
osob k vybraným funkcím programu
8 bezpečnostních úrovní přístupových práv
uchování historie – jméno uživatele,
čas a datum aktualizace záznamu
licence dle počtu osob

Vazba na SW Bakaláři
komunikace mezi systémy VIS a Bakaláři
aktualizace údajů v programech VIS podle
změn v systému Bakaláři
export/import všech údajů nebo změn
aktualizace údajů: jméno, třída, ulice, město,
PSČ, rodné číslo, telefon, číslo karty

Vazba na systém Škola ONLINE
komunikace mezi programem VIS a
systémem Škola ONLINE
aktualizace údajů v programu Stravné
podle změn v systému Škola ONLINE
aktualizace položek: jméno, třída, ulice,
město, PSČ, rodné číslo, datum narození,
telefon, číslo karty
možnost objednávat stravu přímo ze
systému Škola ONLINE

Rozvoz stravy
podpora pro rozvoz objednaných jídel
evidence více tras vývozu
řazení strávníků dle optimální trasy
zobrazení tras vývozu na mapě
možnost editovat pořadí na rozvozní lince
možnost definovat libovolné typy
jídlonosičů i jejich kombinaci
tisk polepových štítků s adresou či bez
tisk polepových štítků s finanční částkou
či bez
tisk přehledné sestavy pro řidičepora pro
vícenásobné
strávníky - rozvoz str
podpora pro vícenásobné strávníky
- rozvoz stravy ve várnicích

Centrála firmy:
Veřejná informační služba, spol. s r.o.
Farského 14, 326 00 Plzeň
E-mail: info@visplzen.cz

program Stravné - moduly pro terminály
Objednávání na identifikační média
komunikace terminálů a boxů s programem
Výdej a prodej na identifikační média
ovládání výdejních terminálů a prodejních
míst z programu Stravné
Komunikace mezi terminály
pro dvě či více výdejních míst
možnost vyzvednout stravu u libovolného
výdejního okénka
okamžitá výměna dat mezi terminály
a kontrola neoprávněného odběru stravy
Výdej stravy on-line
komunikace SW Stravné s výdejem on-line
evidence standardního výdeje stravy
evidence výdeje pro vícenásobné strávníky
zobrazení jména strávníka a stavu konta
zobrazení velikosti vydávané porce

Burza jídel
možnost nabídnout na boxu i internetu
objednané jídlo, které již nelze odhlásit
možnost na boxu poptat jídlo, které již
nelze přihlásit
převod finanční pohledávky na vrub
objednávajícího strávníka (při odkupu)
možnost vkládat nabídky do burzy
i z pokladny (obsluhou programu Stravné)

Prodej zboží – bufet
prodej doplňkového sortimentu v kantýně,
bufetu i jídelně
přehledný dialog s dotykovým ovládáním
nastavení rychlokódů pro vybrané zboží
anonymní prodej za hotové
prodej srážkou z konta strávníka s kontrolou
stanoveného limitu či přečerpání konta
identifikace strávníka jménem, čipem nebo
kartou
denní a měsíční uzávěrky
sledování stavu zásob zboží
možnost připojení scanneru kódů EAN,
pokladního displeje a tiskárny pokladních
dokladů

Restaurační výdej
podpora výdeje restauračním způsobem
vhodný pro výuku budoucích číšníků
výdej předem objednané stravy
identifikace „obsluhujícího personálu“
možnost na výdeji zadat číslo
obsluhovaného stolu
tisk dokladu k uskutečněnému výdeji
trvalý přehled o počtu vydaných jídel

Podpora identifikačních médií
licence pro využití „cizích“ médií
ve stravovacích systémech VIS
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