Novinky v programu Stravné 4.56
Barevné odlišení přihlášky i odhlášky z jiné stanice v pokladním dialogu
Popis:

Pokud si strávník provádí změnu objednávky stravy jinde než v kanceláři (objednací
box, internet, apod.), je tato skutečnost znázorněna barevným odlišením u jednotlivých
dnů v kalendáři pokladního dialogu. Současně se zobrazuje označení místa, kde byla
objednávka provedena. Současně je vidět i datum a čas provedené změny. Pokud se
díky názvu jídelníčku tyto informace do kolonky nevejdou, můžeme najít ten samý text
i ve stavovém řádku programu. Zde je navíc vidět i název objednacího místa.

Umístění:

- pokladní dialog konkrétního strávníka

Nastavení: není potřeba.
Modul:

standardní součást programu.

Návod:

kap. 6.53 Místo objednávky v dialogu přihlášek.
Odhlášky strávníka

Kategorie pro docházkový program
Popis:

Z programu Stravné lze exportovat strávníky do docházkových programů VIS
(Otvírač nebo Vrátnice). V těchto programech není nutné evidovat stejné kategorie
jako v programu Stravné. Pro všechny „dětské“ strávníky pak stačí vyplnit do jejich
kategorií společnou kategorii pro docházkový systém.

Nastavení:

není potřeba.

Umístění:

Rejstříky – Rejstřík strávníků – Kategorie – položka Kategorie pro Vrátnici

Modul:

standardní součást programu.

Návod:

neuvedeno.
Kategorie pro Vrátnici

Ruční vyplnění čísel alergenů
Popis:

Funkce Editace jídelníčků byla doplněna o možnost ručního zápisu čísel alergenů.
Snadno a rychle tak lze zapsat čísla alergenů u jídel, která se často opakují a
označení alergenů známe z paměti.

Nastavení:

není potřeba.

Umístění:

Objednávky – Jídelníčky – Různé – Editace názvů jídelníčků

Modul:

standardní součást programu.

Návod:

neuvedeno.
Místo pro ruční zápis čísel alergenů

Vylepšena měsíční kontrola dat před uzávěrkou
Popis:

Měsíční kontrola před uzávěrkou nekontroluje věk u zablokovaných strávníků.

Nastavení: není potřeba.
Umístění:

Uzávěrkové operace – tlačítko

Modul:

standardní součást programu.

Návod:

neuvedeno.

Hromadná blokace strávníků a Objednávání internetem
Popis:

Při hromadné blokaci strávníků program upozorní na to, že strávníkům s objednáváním
po internetu při blokaci do budoucího období zablokuje internet již nyní. Uživatel se
tak vyhne omylnému zablokování internetového objednávání.

Nastavení: není potřeba.
Umístění:

Rejstříky – Rejstřík strávníků – Různé – Hromadná blokace

Modul:

standardní součást programu.

Návod:

neuvedeno.
Upozornění programu

Dvě čísla účtů na kartě strávníka
Popis:

Na kartě strávníka lze vyplnit dvě čísla účtů. Toho lze využít u strávníků, kterým
přicházejí platby od dvou plátců. Pokud je v programu nastavena kontrola účtu při
načítání plateb, pak kontroluje obě tyto položky. Je zde i tlačítko na prohození účtů.
POZOR, účet 1 stále zůstává tím hlavním. Pro účet 1 se provádí inkasa a vrací se na
něj peníze u úhrad. Účet 2 slouží jen pro načtení výpisů z banky ke strávníkům v
případě, že má jídelna zapnutou kontrolu čísla účtu (což je doporučeno).

Nastavení: není potřeba.
Umístění:

Karta strávníka.

Modul:

standardní součást programu. Využívá se v modulu Banka.

Návod:

kap. 3.8 Založení nového strávníka.
Dvě čísla účtu na kartě strávníka

Dietní stravování na kartě strávníka
Popis:

Pro evidenci Výkazu Z17-01 je na kartě strávníka nová položka Dietní stravování pro
evidenci strávníků, kteří se budou stravovat v režimu dietního stravování dle novely
17/2015 sb., která upravuje Vyhlášku o školním stravování 107/2005 sb. § 2, odst. 4 a
5. (tj. podmínky pro přípravu dietních jídel).

Nastavení: není potřeba.
Umístění:

Rejstříky – Historie uzávěrek – Tisk – Údaje pro výkaz o činnosti

Modul:

standardní součást programu.

Návod:

kap. 6.31 Výkaz o činnosti školního stravování – výkaz Z 17-01.
Dietní stravování na kartě strávníka

Výkaz o činnosti Z17-01 – Tisk seznamu strávníků po jednotlivých oddílech
Popis:

Výkaz Z17-01 lze tisknout i se seznamem strávníků po jednotlivých oddílech výkazu.
Navíc lze zvolit další zobrazení použitých dat v samostatné tabulce. Zde pak můžeme
různými postupy (Filtr, Tisk, apod.) získat další podklady podle požadavků
nadřízených orgánů. Lze též lépe dohledat případné chyby nebo rozdíly v evidenci.

Nastavení: není potřeba.
Umístění:

Rejstříky – Historie uzávěrek – Tisk – Údaje pro výkaz o činnosti

Modul:

standardní součást programu.

Návod:

kap. 6.31 Výkaz o činnosti školního stravování – výkaz Z 17-01..
Nastavení pro tisk výkazu

Vylepšená práce s kalendářem Svátky a prázdniny
Popis:

Pokud máme v kalendáři Svátky a prázdniny nadefinované volno (svátek) a
potvrdíme rozpis, tak se do tabulky Jídelníčky nevytvoří záznamy na dny daného
volna (nelze vůbec objednávat). Po té se změní situace, a my musíme vařit například
pro cizí strávníky. Tuto skutečnost ošetříme v záznamu daného volna v tabulce Svátky
a prázdniny přidáním výjimky pro kategorii. Pokud existuje po dni tohoto volna
jídelníček, program automaticky vytvoří nový záznam to tabulky Jídelníčky.
Nemusíme již tedy použít funkci Potvrzení rozpisu.

Nastavení: není potřeba.
Umístění:

Objednávky – Svátky a prázdniny

Modul:

standardní součást programu.

Návod:

neuvedeno.
Přidání výjimky a automatické vytvoření jídelníčku

Třída v sestavě Denní statistika výdeje
Popis:

Po vyhodnocení z výdejního terminálu lze vytisknout sestavu Denní statistika výdeje,
kde se zobrazí též třída daného strávníka.

Nastavení: Není potřeba.
Umístění:

Objednávky – Protokol výdeje – Denní statistika výdeje.

Modul:

Výdej a prodej na identifikační média.

Návod:

neuvedeno.
Třída v Denní statistice výdeje

Zobrazení povolených e-mailových zpráv strávníkovi
Popis:

Obsluha programu Stravné může odesílat strávníkům s internetovým objednáváním
různé druhy e-mailových zpráv (například Zpráva o nedostatečné výši konta,
Měsíční přehled, apod., viz obrázek níže). Typy zasílaných zpráv, které nechceme
strávníkovi zasílat, je vhodné před strávníkem skrýt na internetu. Zabráníme tak tím
případnému nedorozumění a reklamacím, kdy si strávník zvolí službu, kterou ve
skutečnosti v programu Stravné z nějakého důvodu nesledujeme (například
Individuální spotřební koš).

Nastavení: Svépomocí.
Umístění:

Akce – Objednávání po internetu http – Konfigurátor pro internet → okno Odesílání
zpráv o stravování.

Modul:

Objednávání internetem.

Návod:

neuvedeno.
Nastavení v Konfigurátoru pro internet

Ostatní novinky
- upravena tisková sestava Údaje pro výkaz o činnosti (Rejstříky – Historie uzávěrek – Tisk)
podle posledního aktuálního znění Výkazu Z 17-01.
- kontrola existující kategorie pro strávníky importované z jiných systémů systému (Škola ON-Line,
Bakaláři): po importu jsou strávníci v kategorii X. Pokud je nestačí obsluha zpracovat (přeřadit do
správné kategorie), při hromadném přihlášení jsou strávníci s kategorií X ignorováni.
- jídelníček na internetu obsahuje též informace o nutričních hodnétách jídla.
- kontrolní program nekontroluje u zablokovaných strávníků jejich věk.
- při tisku náhradní stravenky na boxu (elektronická stravenkářka) na kotouček o šířce 58mm se
tiskne text větším písmem.

