Vazba na SW Bakaláři

Popis produktu
Doplňkový modul používaný programy Stravné, Vrátnice a Otvírač určený těm zařízením, které
používají program Bakaláři. Uživatel může přenášet prostřednictvím exportních souborů z programu
Bakaláři údaje o žácích školského zařízení. Tento přenos může mít dvojí charakter. Můžeme přenést
veškeré údaje o nových žácích zařízení, nebo můžeme přenést pouze změny.
•
•

•

možnost aktualizovat údaje o strávnících v programech VIS podle změn provedených
v programu Bakaláři.
při aktualizaci údajů dochází k aktualizaci položek:
v programu Stravné: Jméno, Třída, Ulice, Město, PSČ, Rodné číslo, Telefon, Číslo karty
v programu Vrátnice: Jméno, Příjmení, Titul, Telefon, Číslo karty
v programu Otvírač: Jméno, Příjmení, Titul, Telefon, Číslo karty
do programu Stravné se data přenášejí prostřednictvím položky Kategorie:
- v programu Stravné i v programu Bakaláři je položka Kategorie vyplněna shodně
nebo
- v programu Bakaláři je u všech strávníků vyplněna jediná kategorie, která existuje i
v programu Stravné a obsluha po přenosu dat provede ruční přeřazení strávníků do
správných kategorií

Technická specifikace
•
•
•
•

doplňkový modul programů Stravné, Vrátnice a Otvírač
firma VIS neprovádí nastavení exportu dat pro SW VIS v programu Bakaláři
firma VIS nezodpovídá za provoz SW Bakaláři
pokud v SW VIS již existují nějaké záznamy osob, je nutné po importu dat ze SW Bakaláři
o těchto existujících osob provést synchronizaci se SW Bakaláři ručně obsluhou programu
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Vazba na SW Bakaláři
Typické užití
•

zařízení, která vedou evidenci žáků v programu Bakaláři a evidenci strávníků nebo osob
v programech Stravné, Vrátnice a Otvírač

Nutné programové vybavení
•
•
•

370-0001x0 Vrátnice
nebo
370-0400x0 Otvírač dveří
nebo
330-0000x0 program Stravné
330-000540 Stravné úroveň funkčnosti 4
nebo
330-000570 Stravné úroveň funkčnosti 7

Doporučené rozšíření
•

1 hod servisní podpory pro nastavení importu dat a stručné zaškolení
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