Novinky v programu Stravné 4.51
Nový dialog pro odbavení strávníka
Popis:

Hlavní novinkou této nové verze programu je nový dialog pro odbavení strávníka na
pokladně. Toto nové řešení přináší uživateli komfortní přístup ke všem důležitým
informacím a funkcím, které v pokladně při práci se strávníkem požadujeme. V novém
dialogu umíme strávníka velmi snadno vyhledat, jednoduše volíme období pro
objednávání a dále máme k dispozici veliké množství různých funkcí pro obsloužení
strávníka (Změna stavu v terminálu, Blokace strávníka, Aktivace internetu, apod.)

Nastavení: při upgrade programu je třeba nastavit nové tlačítko Obsluha strávníka servisním
technikem.
Umístění: tlačítko

v denních operacích.

Modul:

standardní součást programu Stravné.

Návod:

kap. 3.12 Identifikace strávníka na pokladně.
Nový dialog pro identifikaci strávníka

Upozornění na nezaplacenou platbu (inkaso)
Popis:

Do tabulky platby jsme doplnili novou tiskovou sestavu, která vytiskne upozornění na
neprovedenou inkasní platbu. Takto vygenerovanou sestavu můžeme pak snadno zaslat
okamžitě na e-mail strávníka, případně můžeme tuto sestavu vytisknout a poslat poštou.
Tato novinka výrazně urychlí komunikaci s neplatiči.

Nastavení: není potřeba.
Umístění: Objednávky – Platby – Různé – Import výpisů z banky 2 a po provedení importu plateb:
Tisk – Upozornění na neprovedené inkaso
Modul:

součást programu Stravné.

Návod:

neuvedeno.
Upozornění na nezaplacené inkaso

Součty plateb a předpisů na sestavě Přehled za období a Měsíční hlášení
Popis:

Do uzávěrkových sestav Měsíční hlášení a Přehled za období jsme přidali celkové
součty plateb a předpisů pro snadnější kontrolu těchto údajů po vytištění uzávěrkových
sestav.

Nastavení: není potřeba.

Umístění: tlačítka

a

v sekci Uzávěrkové operace.

Modul:

standardní součást programu Stravné.

Návod:

neuvedeno.
Měsíční hlášení

Přehled za období

Nový stav jídelníčku
Popis:

V programu je nový stav jídelníčku B – blokováno, nevaří se, který můžeme použít při
potvrzení rozpisu na nový měsíc. Takto označený den (nebo jen jedno jídlo) je pak
uzavřen pro objednávání a tedy nelze na něj žádným způsobem přihlásit stravu na
žádném objednacím místě, ani v kanceláři. Hlavním důvodem zavedení tohoto nového
stavu je možnost daný jídelníček editovat a nechat ho zobrazit na boxu nebo internetu s
libovolným textem například: „nevaří se“, „ředitelské volno“, apod. Zvýší se tak
informovanost našich strávníků.

Nastavení: není potřeba.
Umístění: dialog pro objednávání na internetu a na objednacím boxu.
Modul:

součást programu Stravné.

Návod:

neuvedeno.
Zobrazení informačního textu v názvu jídelníčku na boxu

Nový typ zasílané zprávy - P
Popis:

V programu je nový typ zprávy zasílané strávníkům: P – zaslat informace o nové
platbě. Použijeme jej po importu plateb z modulu Banka. Strávník tak obdrží zprávu, že
jeho platba byla řádně přijata.

Nastavení: není potřeba.
Umístění: na kartě strávníka v položce Zasílané zprávy.
Modul:

součást programu Stravné.

Návod:

neuvedeno.
Zadání odesílaných zpráv na kartě strávníka

U vícenásobného strávníka lze zapsat počet strávníků – Údaje pro výkaz o činnosti
Popis:

Na kartě pro vícenásobného strávníka (strávník odebírající více jídel v jednom chodu –
např. podniky do várnic) lze zapsat počet strávníků. Pak se tento počet odrazí na sestavě
Údaje pro výkaz o činnosti v oddílu s počty jídel.

Nastavení: není potřeba.
Umístění: na kartě strávníka v položce Počet osob.
Modul:

součást programu Stravné.

Návod:

neuvedeno.
Celkový počet strávníků u vícenásobného strávníka na kartě strávníka

Ostatní novinky ve verzi 4.51
Rejstříky

Objednávky
-

po importu plateb z modulu Banka se nově zobrazuje protokol o provedeném importu a bylo
přidáno přihlášení společných plátců.

-

při exportu dat pro objednávání na internetu se exportují alergeny v jídelníčcích

-

při načtení souboru NIP ČS lze odhlásit strávníky, kterým nebylo inkaso provedeno

-

zrušena závislost zdroje informace na názvu stanice

Terminály, boxy, internet
-

zvýšená odolnost objednacího boxu proti případným výpadkům sítě. Počítač v boxu komunikuje
po síti s řídícím počítačem pouze v době, kdy si strávník objednává stravu. Po ostatní čas
počítač v boxu nijak nekomunikuje s řídícím počítačem a dočasný výpadek sítě tak nijak
neohrozí program spuštěný na boxu.

-

zvýšená odolnost systému při převzetí řízení od výdejního terminálu, pokud terminál z nějakého
důvodu nekomunikuje.

-

je vylepšena funkce pro změnu sazby DPH. Jsou doplněny nové informační texty a kontrolní
mechanismy, aby nedošlo ke změně DPH do období ještě neuzavřeného.

-

v menu Akce je volba Šablony, která obsahuje novinky v menu Akce (oproti verzi, z které
pochází nainstalované menu).

-

ve funkce Aktivace internetu byl změněn způsob odeslání emailu - místo WWW služeb se
použije interní IU.

