Stravování sklad
Programové vybaveni "Jídelna - sklad" tvoří nedílnou součást celého stravovacího software. Jeho
základní částí je evidence skladu, která obsahuje běžné příjmy, výdaje a převodky mezi sklady. Dále
program umožňuje provádět přímé výdaje ze skladu na provozovny a výdaje z denních kalkulací, a
výdaje dle receptur. Sklad je oceňován metodou první do skladu-první ze skladu. Tato operace
odepisování se provádí naprosto automatizovaně bez nároku na zásah obsluhy. Samozřejmostí je
aktualizace těchto dat bez jakýchkoliv omezení. Program sám neustále zabezpečuje aktuální
pohled na všechna data.
Součástí programu je i práce s jídelními lístky. Kromě "ruční" tvorby je umožněn i automatizovaný
systém generace jídelních lístků na základě tzv. typových jídelních lístků. Vzhledem k tomu že
systém "umí" provázanost několika jídelen, je umožněn i převod na vzdálená pracoviště.
Samozřejmostí jsou jazykové mutace jídelních lístků a následně i internetové objednávky.
Jídelní lístky lze doplnit obrazovými soubory nabízených jídel.
Část programu nazvaná "Odběratelé" umožňuje zpracovávat externí objednávky z výdejen, kde není
k dispozici stravovací software. S těmito položkami pracuje ve stejné kvalitě, jako by byly pořízeny v
objednávkovém systému. Kromě přehledů, které obsahují veškerá objednaná jídla, program
umožňuje sledovat nevyfakturované objednávky a poskytuje automatickou fakturaci. Tato fakturace
se provádí s ohledem na druhy strávníků, druhy cen a podobně.
V tiskových sestavách je možné vytvořit velké množství různě organizovaných dat. Tyto možnosti
poskytuje práce s tiskovými plochami s možností výběrů, třídění a dalších komponent. Vzhledem k
realizaci programu v prostředí Windows je dostupnost dat i v jiných aplikacích. Samostatnou součástí
tohoto menu je i výpočet finančních norem pro plátce i neplátce DPH a spotřebního koše pro celodenní
stravování nebo pouze pro vybrané typy stravy. Pokud firma vlastní i ekonomický software "Trisoft", je
zde realizován i automatický převod do účetnictví.
Kromě běžného období, které není ale třeba exaktně uzavírat, je umožněna práce i s jedním
obdobím, které již bylo uzavřeno. Práce umožňuje menu "Archiv". Do tohoto programu je možné
umístit libovolné období, dle uvážení obsluhy.
Tvorba číselníků je utvářena v průběhu práce s programem sklad. Některé soubory je však účelné
založit ještě před začátkem práce. Je to hlavně systém kalkulací výrobku, který umožňuje tvořit
výsledný produkt buď ze základních surovin nebo z jednou již vytvořených výrobků, nebo jejich
kombinací. Soubor kalkulací je též možné dodat naší firmou při instalaci software.
Součástí systému je práce s čárovým kódem, včetně tisku vlastních etiket na standardních
tiskárnách. Dále lze pracovat s obrazovými informacemi jak pro potřebu skladu, tak i pro práci s
internetovou objednávkou. Další součástí programu je automatická nebo tzv. volná fakturace
odebraných jídel.

