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Software Jídelna
Technický popis
Funkčnosti:
Libovolný počet kategorií s parametry pro účtování stravy
Kategorie strávníka je kompletní seznam pravidel chování systému a postupů výpočtů, které mají vztah ke konkrétní osobě.
Kategorie se ke strávníkovi přiřazuje v rámci definování systému. Výdej a objednávání jídel bez použití papírových stravenek.
Znemožnění opakovaných výdejů na jeden čip.
Libovolný počet skupin strávníků
Skupiny slouží pro přehlednější správu jednotlivých položek .
Libovolný počet druhů jídel
Lze použít více druhů jídel (např. obědy, svačiny, večeře ).
Kreditní nebo debetní systém nákupu
Nákup zboží - lze nezávisle zvolit možnost nákupu na dluh nebo čerpáním z předem vloženého kreditu.
Možnost zadání odlišných cen pro jednotlivé skupiny strávníků
U každé položky je možné zadat odlišné ceny pro jednotlivé skupiny. U každé položky je možné zadat individuální výši dotace.
Přihlašování přes identifikační médium
Identifikace uživatele je pomocí načtení přiděleného identifikačního média.(magnetických či RFID systémů)
Zobrazování všech důležitých informací
Zobrazí po přihlášení strávníka všechny důležité informace. Zvuková a optická signalizace pri výdeji
Časové omezení objednávání
Nejpozdější termín objednání je stanovený Objednávat lze na volitelně dní dopředu, samozřejmě jen pokud je sestaven
jídelníček.
Možnost storna objednávek
Kteroukoliv z provedených objednávek je možno před uzávěrkou bez jakéhokoliv omezení stornovat.
Prohlížení jídelníčku
Objednávací modul lze využívat i bez přihlášení strávníka k prohlížení jídelníčků.
Přehledové zobrazení počtů
Pro účely kuchyně je možné průběžné zobrazení přehledu počtu vydaných jídel.
Tisk sestav za kuchyni
Systém obsahuje množství tiskových sestav ( např. o souhrnné počty objednaných jídel po dnech i za období, jmenné seznamy
s počty vydaných jídel apod.)
Uzavírání měsíčního účtu
Po skočení měsíce je nutné provést hromadné uzavření účtů. V rámci této operace dojde k přenosu položek do archivu a
vytvoření potřebných výstupů ( k fakturaci, výběru hototovosti, výstupu do mezd, tvorbě inkasních příkazů apod.)
Zobrazení detailních informací o jednotlivých strávních
Modul strávníků umožní zobrazení všech dostupných informací vztahujících se k jednotlivým strávníkům. Jejich výběr je možný
pomocí organizační struktury společné s personální databází.
Detailní přehled pohybů na účtu pro každého strávníka
Pro vybraného strávníka lze zobrazit jednotlivé vklady na účet a čerpání prostředků z účtu na úhradu jednotlivě uvedených
jídel
Detailní přehled stavu objednávek pro každého strávníka
Pro vybraného strávníka lze zobrazit počet objednaných jídel pro každý den
Evidence pro vklad hotovosti nebo výběr nevyužitých prostředků
Modul umožňuje získat informaci o vkladu hotovosti na účet strávníka i o hotovostním výběru nevyužitého zůstatku na účtu.
Propojení s pokladní zásuvkou
Pro platby v hotovosti je možné modul doplnit pokladní zásuvkou ovládanou přímo z programu.

Napojení libovolného počtu výdejových míst
K systému lze připojit libovolný počet jednotek pro paralelně probíhající výdej jídel.
Objednávky přes internetu
Objednávka jídel ze zveřejněných jídelníčků pomocí internetu s možností potvrzení o přijetí pomocí zpětné SMS zprávy.
Zveřejňování jídelníčku a nabídky na neomezený počet dní na webových stránkách, jejich případná tvorba.

Požadavky na provoz:
Klientské pracoviště:
Běžné PC s operačním systémem typu Windovs (XP, Vista, Win7, 32 nebo 64bitové)
Instalovaný MS.net framework
Čtečka Ean kódů nebo RFID čtečka
Tiskárna POS, čtečka magnetických či RFID čipů
Server:
Server os Windovs, webové služby
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