Novinky v programu Stravné 4.52
Nový modul Vývoz stravy
Popis:

Modul Vývoz stravy je rozšiřující modul programu Stravné, který použijeme všude
tam, kde rozvážíme stravu zákazníkům podle předem daného harmonogramu
vývozních linek. Řidič automobilu obdrží příslušné jídlonosiče se seznamem adres
doručení, který je doplněn přehledem objednávek strávníků. Volitelně lze na sestavu
uvést též cenu za dovezené jídlo a typ příslušného jídlonosiče (kastrůlky, misky,
várnice, apod.). Pro jídlonosiče lze vytisknout polepové štítky.

Nastavení: Svépomocí.
Umístění:

Karta strávníka – 2. strana.

Modul:

Vývoz Stravy.

Návod:

kap. 22. Modul Vývoz stravy.
Karta strávníka – údaje pro rozvoz stravy

Funkce zápis plateb dle VS je doplněna o číslo účtu strávníka
Popis:

Pro snadnější kontrolu identifikace při ručním zápisu došlých plateb jsme přidali do
formuláře pro zápis plateb číslo účtu strávníka pro rychlé porovnání s číslem účtu na
papírovém výpisu z banky.

Nastavení: není potřeba.
Umístění:

.

Modul:

součást programu Stravné..

Návod:

neuvedeno.
Číslo účtu ve formuláři pro zápis plateb

Barevné rozlišení vydané a nevydané stravy
Popis:

V dialogu přihlášek a odhlášek program barevně odliší dny, kdy byla strávníkovi
strava na terminálu vydána od dnů, kdy si strávník jídlo nevyzvedl. Tuto možnost lze
využít všude tam, kde je v provozu Výdejní terminál a kde obsluha programu
pravidelně vyhodnocuje výdej stravy.

Nastavení: není potřeba.
Umístění:

tlačítko

.

Modul:

standardní součást programu Stravné.

Návod:

neuvedeno.
Dialog přihlášek a odhlášek
zelená = vydáno, červená = nevydáno, černá = nevyhodnoceno

Historie odeslaných e-mailů
Popis:

Nově se v programu protokolují všechny odeslané e-maily strávníkům. E-maily se z
programu odesílají například z modulu Objednávání internetem nebo z modulu Banka.
Všechny tyto e-maily se automatiky ukládají do jedné tabulky Historie odeslaných
mailů v položce hlavního menu Nástroje. Program Stravné též může zobrazit v
samostatné tabulce e-mail odeslané jednomu konkrétnímu strávníkovi z Rejstříku
strávníků.

Nastavení: není potřeba.
Umístění:

Nástroje – Historie odeslaných mailů
Rejstříky – Rejstřík strávníků – Položky – Historie odeslaných mailů

Modul:

standardní součást programu Stravné.

Návod:

neuvedeno.
Historie e-mailů v Rejstříku strávníků

Informace o platbě mailem
Popis:

Z pracovní tabulky programu lze odeslat e-mailem strávníkům informaci o požadované
platbě k úhradě (například složenkou nebo převodem z účtu).

Nastavení: není potřeba.
Umístění:

Rejstříky – Pracovní tabulka – Tisk – Informace o platbě

Modul:

standardní součást programu Stravné.

Návod:

neuvedeno.

Informace o platbě mailem

Ostatní novinky ve verzi 4.52
Obecné
-

tlačítko Obsluha strávníka bylo doplněno o možnost zadání čísla karty strávníka pomocí znaku
#

-

na sestavě Měsíční hlášení lze tisknout ostatní platby s režií nebo s dotací

-

před tiskem sestavy Přihlášení strávníci na den podle VM (Rejstříky – Rejstřík strávníků –
Tisk) lze zvolit kritérium pro výběr strávníků a pro řazení strávníků

-

při výpočtu zálohy lze do pracovní tabulky zapsat počet jídel, pro které byla záloha počítána
(např. záloha dle stravných dnů)

Terminály, boxy, internet
-

byl zvětšen dotekový dialog klávesnice elektronické stravenkářky pro zadání jména strávníka

-

na výdejním terminálu s grafickým dotekovým displejem lze zaznamenat výdej stravy pro
strávníky, kteří si zapomněli své identifikační médium

Modul Banka
-

doplněny tiskové sestavy pro snadnější kontrolu plateb zapsaných do programu v porovnání
s platbami došlých na účet zařízení

Modul Prodej zboží (Bufet)
-

vylepšená tisková sestava Uzávěrka prodeje v bufetu pro plátce DPH (tiskne se DPH)

Modul Poštovní poukázky
-

možnost načtení elektronického souboru od České pošty a.s. se seznamem uhrazených
poštovních poukázek s importem těchto plateb do tabulky Platby

