
evidence skladového hospodářství v cenách bez DPH

přecenění skladu z cen včetně DPH do cen bez DPH 

(v případě potřeby i zpět)

∙

∙
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Plátce DPH

jednoduchá evidence pokladny

evidence přijatých faktur (závazků), vystavování příkazů k úhradě 

pro hromadně přijaté závazky, sledování stavu závazků k datu

vystavování, tisk a evidence vydaných faktur (pohledávek), zjištění stavu 

pohledávek k datu, výpis neuhrazených pohledávek

pokladní kniha, tisk pokladních dokladů a pokladní knihy, rychlé zjištění 

zůstatku pokladny

∙

∙

∙

∙

Fakturace a pokladna

tisk kalkulačního listu receptury a žádanky v akt. nákupních cenách potravin

možnost spočítat cenu receptur dle aktuálních cen použitých surovin

tisk komplexní žádanky s cenou surovin

∙

∙

∙

Kalkulace cen

pro jednodušší určení množství pokrmů pro vývoz v gastronádobách

možnost členit na jednotlivé výdejny vč. počtu porcí dle věkových skupin strávníků

možnost tisku dodacího listu pro předání na výdejně

∙

∙

∙

Várnice



normování studené kuchyně a cukrářských výrobků

příprava denní produkce s možností zápisu počtu jednotlivých výrobků

možnost stanovit pevnou prodejní a nákupní cenu výrobku

možnost spočítat prodejní a nákupní cenu dle aktuálních cen na příjemkách

možnost vést zároveň některé výrobky s pevnou a jiné s pohyblivou cenou

tisk dodacího listu, tisk ceníku výrobků

export žádanky do modulu Normování

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙
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Výroba doplňkového sortimentu

Síťový modul

Přístupová práva

možnost souběžného spuštění téže instalace programu na více počítačích

licence dle počtu stanic

možnost definovat přístup konkrétních osob k vybraným funkcím programu

8 bezpečnostních úrovní přístupových práv

uchování historie – jméno uživatele, čas a datum aktualizace záznamu

licence dle počtu osob

∙

∙

∙

∙

∙

∙

Dietní normování
možnost členit druhy jídel a skupiny strávníků podle diet

vhodné pro jídelny nemocnic, ústavů sociální péče, jídelny speciálních škol

příprava jídelníčků s vazbou na používané diety

kontrola použitých receptur s vazbou na příslušné diety

∙

∙

∙

∙



sledování nutričních hodnot potravin v jídelnách MŠ, ZŠ a SŠ

vyhodnocení různých nutričních hodnot – energie, bílkoviny, sacharidy, tuky aj.

porovnání nutričních hodnot s hygienickými předpisy pro školní jídelny

možnost vyhodnocení nutričních hodnot za libovolné období

vyhodnocení nutričních hodnot lze rozdělit podle finančního limitu

∙

∙

∙

∙

∙
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Nutriční hodnoty

Účtování skladu
přenos dat do programu Účtárna VIS

možnost zvolit druh dokladu pro zaúčtování

možnost exportovat zvlášť příjemky a zvlášť výdejky

příjemky a výdejky lze účtovat jako samostatné účetní případy 

nebo sloučit do jednoho dokladu

∙

∙

∙

∙


