
Novinky, změny a vylepšení ve verzi 17  
 

(oproti verzi 16) 
 

 

Sklad (M01) 

- možnost vystavení pokladního doklad ze seznamu příjemek = na více příjemek 

- možnost zobrazovat při výběru na výdejku jen skladové karty s nenulovým množstvím 

- vylepšení tisků denních uzávěrek 

- přidání zkratky dne (Po, Út,...) do tisku přehledu výdejek 

- vylepšení tisku skladových karet 

 

 

Finanční operace (M02 - Pokladna, M14 - Fakturace) 

- vylepšení filtrů: filtr na sazbu DPH a filtry na „účetní“ účty v pokladně 

- přidán údaj o datu zaplacení na tisk přehledu faktur 

 

 

Strávník (M03) a hromadný strávník (M04) 

- možnost zápisu objednávek v jednom okně pro všechny zobrazené strávníky (pro MŠ) 

- možnost evidence rodného čísla u strávníka a výpočtu data narození z něj 

- možnost evidence titulu a datové schránky u strávníka 

- vylepšení historie objednávek strávníka (pro dohledání kdy, kdo, odkud a co změnil) 

- vylepšené filtrování (rozšířené -> přesně) 

- přidání klávesových zkratek pro snadnější přechod mezi jednotlivými kartami strávníků  

- předvyplňování nastavení stravovacích zvyklostí strávníků dle šablon u skupiny 

- výchozí doplňkové služby pro skupiny strávníků 

- vylepšení práce s třídami 

- vylepšení tisku přehledu dlužníků 

- vylepšení tisku plateb strávníků 

- vylepšení tisku přehledu předchozího stravování 

- vylepšení tisku přihlášky ke stravování a dalších tisků 

 

 

Lístky a normování (M06) 

- vylepšen našeptávač při zadávání jídelních lístků 

- vylepšen tisk jídelních lístků  

- vylepšeno použití klávesových zkratek při zadávání jídelních lístků (posouvání TAB) 

- možnost hromadného nastavení velikosti porce v receptech 

 

 

Spotřební koš (M05) 

- přesunutí započtení do spotřebního koše od skupin strávníku na podvýdejky 

- možnost přidávání nových koeficientů u kategorií spotřebního koše 

- přidán tisk počtu objednaných porcí pro MŠMT 

- vylepšení tisku (přidání jednotek) 

 

 

Homebanking (M08) 

- vytvoření příkazu k vrácení peněz přímo z výpisu z účtu (např. pro nedohledané platby) 

- možnost ručně zadat převodní/inkasní příkaz pro banku 

 

 

Automatizovaný jídelní systém (M09) 

- tisk žolíků na účtenkové tiskárně 

 



 

Internetové nástavby (15) 

- vylepšení okna přehledu objednávek z Internetu (filtr data pro lepší vyhledávání) 

- vylepšení synchronizace s Internetem 

- zobrazení bílé fajfky u objednaných jídel v historii, kdy jídelna neeviduje odběry (dříve 

byla červená fajfka, která evokovala propadlý oběd) 

- možnost objednání více porcí pro hromadné strávníky přes Internet 

- vylepšení pokročilých možností synchronizace s internetem 

 

 

Výdej (M16) 

- vylepšení nastavení 

- vypnutí PC v zadaný čas 

- vypnutí aplikace/PC přednastaveným identifikačním médiem (IDM) 

- zobrazení posledních výdejů (provedou-li strávníci identifikaci příliš rychle za sebou)  

- vylepšeno dotykové ovládání 

- možnost nezapisovat odběry (pro správné rozřazení do front k výdejním okénkům) 

- přání k narozeninám při výdeji 

 

 

Objednávky (M17) 

- vypnutí PC v zadaný čas 

- vypnutí aplikace/PC přednastaveným identifikačním médiem (IDM) 

- vylepšení menu a přístup do něj jen se speciálním IDM 

- zpřehlednění zobrazení jídel (skrytí jídel, která se pro daného strávníka nevaří) 

- prodloužení času zobrazení informací, aby to i malé děti stihly přečíst 

 

 

Přístupový systém (M19) / Evidence docházky (M22) 

- možnost přidání fotografie osoby docházky 

- vylepšení nadřazených oprávnění 

- vylepšení výpočtu času pobytu (přerušení, směna přes půlnoc atp.) 

- přidání dnů v týdnu (Po., Út, …) do tisků 

- zpřesnění formulací v hláškách 

 

 

Bakaláři (M21) 

- možnost načtení rodného čísla z matriky v Bakalářích 

 

 

Obecné změny napříč programem 

- vylepšení v oblasti přístupových práv 

- vylepšení tisků měsíční uzávěrky 

- varování při uzavírání měsíce před jeho koncem 

- možnost evidence rodného čísla u osoby a výpočtu data narození z něj 

- možnost přidání fotografie osoby a její datové schránky 

- vylepšení řazení a filtrů při číslech 1, 11 atp. – tzv. přesné filtrování 

- vylepšení při přidávání firmy do seznamu firem 

- seznam PC s vyznačením spuštění SW Jídelna a umožňující na ně vázat různá nastavení 

- zobrazení souběžně běžících operací (modrý pruh) a možnost některé z nich ukončit 

- možnost přerušení probíhající synchronizace s internetem 

- doplnění a sjednocení klávesových zkratek 

- vylepšena dokumentace 


