Společné stravování
Systém obsahuje základní evidence strávníků, objednávek stravy, výdeje stravy. Všechny režimy lze
provozovat v objednávkovém nebo v bez objednávkovém režimu. Program je vybaven možností práce
s osobním účtem strávníka a to formou vkladu hotovosti nebo homebankingu. Lze též uplatnit
debetní režim, nebo práci v kreditním režimu a možností krátkodobého debetu.
Objednávka stravy je realizována jako výběrová, což představuje úplnou volnost strávníka při
objednávání, stornování nebo přeobjednání stravy. Tato volnost je samozřejmě omezena parametry,
které si volí správce jídelny. Objednávat lze snídaně, obědy, večeře,svačiny a druhé večeře a to 12
jídel v každém druhu stravy. Objednávkou lze upravit, zda bude strava bez polévky, s vyšší porcí
masa, s volitelnou přílohou popř. s nadstandardem. Objednávku lze směřovat na kmenovou jídelnu, a
nebo pokud je druhem strávníka umožněno, tak i na vzdálené provozovny. Dle těchto kritérií se potom
stanovuje i výdej stravy na kmenové nebo vzdálené jídelně.
Objednávku určitého jídla lze limitovat kapacitou jídelny. To znamená, že vybraného jídla lze objednat
jen daný počet. Omezení objednávky lze limitovat i datumem nebo intervalem datumů , ve kterém lze
určité skupině strávníků, zakázat jídlo objednávat, i když je uvedeno v jídelním lístku (škola v přírodě,
školení atd.).
Objednávku lze uskutečňovat i prostřednictvím Internetu, kde lze získat i informace o zůstatcích,
jídelním lístku s obrazovou informací, popřípadě náhled objednané, vyčerpané a neodebrané stravy.
Pokud je druhem strávníka umožněno, pak lze realizovat i tzv. hromadnou objednávku, kdy se
automaticky nastaví objednávka na určenou dobu. Využívá se u strávníků, kteří nemají možnost
objednávat nebo např. pro mateřské školy, důchodce...
Jako identifikační prostředky individuálních objednávek ze použít karty s čárovým kódem,
magnetickým pruhem, kontaktní čipy nebo bezkontaktní prostředky. Program disponuje třemi
jazykovými mutacemi.
Program disponuje tzv. volnými jídly, což jsou storna provedená v den výdeje. Toto jídlo je možné
přesunout na jiného strávníka stejného druhu (resp. stejné finanční normy). Pokud se takováto
operace neuskuteční objednané jídlo je sraženo původnímu strávníkovi.
Pokud nelze z kapacitních nebo jiných důvodů jídlo na určitý den uvařit, provede se jeho vyřazení
z jídelního lístku a následně i automatické přeobjednání na jiné jídlo.
Mezi řadu dalších vlastností lze zařadit přecenění, záměnu druhů např. dle věku strávníka, použití
elektronické stravenky, bezhotovostní vyúčtování, automatické odesílání zpráv z vedlejších jídelen,
realizace mimořádných akcí…
Program je plně síťový, takže veškeré změny realizované jak strávníkem, tak i obsluhou jsou okamžitě
realizovány v celém systému stravování a skladu.
Program je vybaven automatickou kontrolou významných operací, takže nemůže dojít k žádnému
narušení logiky zpracovávaných dat. Tato operace se provádí bez asistence obsluhy, automaticky.
Počet pracovních stanic objednávek, výdejů stravy, pokladen či výdejních automatů není nijak
omezen. Není nijak limitován ani počet strávníků ani jiných položek souborů.
Do jednoho systému lze napojit i více oddělených jídelen s možností společné i samostatné evidence
skladů a jídelen.

