
program pro vedení skladové evidence provozu hromadného stravování

speciální nastavení pro školní jídelny MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ a závodní jídelny

jednoduché intuitivní ovládání

příjemka - možnost zápisu jednotkové i celkové ceny (dle dodacího listu)

možnost zápisu ceny s DPH nebo bez DPH

výdej metodou “první do skladu, první ze skladu”

možnost výběru příjemky při výdeji, např. podle ceny zboží

funkce na rozpuštění DPH, nákladů a storno příjemek

možnost sledovat záruční dobu materiálu

možnost členit výdejky podle druhu výdeje a podle druhu jídla

zápis jednoho materiálu do více výdejek zároveň (hlavní a doplňková 

činnost)

možnost sledovat více nezávislých finančních limitů

rychlé vytvoření inventurní sestavy

tisk inventurních sestav k libovolnému datu

možnost sledovat minimální zásobu skladu

snadný tisk uzávěrkových sestav na konci měsíce

licence dle velikosti skladových zásob
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Program Sklad



vyhodnocení spotřeby jednotlivých skupin surovin - mléko, vejce, tuky, cukry, ovoce

kontrola plnění předepsaných výživových norem pro školní jídelny MŠ, ZŠ a SŠ

oddělené sledování rostlinných a živočišných tuků

tisk plnění spotřebního koše za libovolné období - textové i grafické sestavy

vyhodnocení spotřebního koše podle finančního limitu a podle druhu výdeje 

(hlavní a doplňková činnost)

možnost exportu do programu Stravné pro sledování individuálního spotřebního 

koše strávníka
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Moduly programu Sklad

Spotřební koš

Finanční bilance

Střediskové hospodaření

porovnání skutečných nákladů na suroviny s finanční normou

sledování finanční bilance za libovolné období

grafické znázornění trendů finanční bilance za zvolené období

sledování finanční bilance pro různé finanční limity a pro různé druhy jídel

samostatné sledování finanční bilance pro hlavní a doplňkovou činnost

možnost vytvoření vnitřní směrnice (podpora při komunikaci s nadřízenými orgány)

možnost vést několik samostatných evidencí materiálu v jediném programu

(sklad drogerie, oddělené sklady pro více subjektů...)

možnost převádět materiál mezi středisky

tisk inventurních sestav podle středisek
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kontrola vyfakturovaných příjemek

evidence přijatých faktur, sledování data příchodu a data splatnosti

cenové odchylky faktur a příjemek (zaokrouhlení) se zobrazují v sestavě

Měsíční hlášení
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Moduly programu Sklad

Došlé faktury

Banka

Receptury a normování

předávání příkazů k úhradě došlých faktur

rychlá příprava jídelníčků s vazbou na věkové skupiny a počet strávníků

kalkulace předpokládané spotřeby surovin použitých ve zvolených recepturách

kompletní jídelníček pro MŠ, ZŠ i SŠ na celý rok - splněný spotřební koš 

a vyrovnaná finanční bilance

možnost upravovat si receptury a přidávat nové

vytvoření žádanky na daný den dle skupin a počtu strávníků

možnost editace žádanky – množství, výměna, přidání či zrušení materiálu

automatické vytvoření výdejky ze žádanky

možnost vytvořit tzv. pokusnou žádanku

možnost předběžně odhadnout finanční bilanci a plnění spotřebního koše

komfortní nástroj pro sledování alergenů

možnost využívat výměnný systém receptur

vzorové receptury s definovaným množstvím surovin
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