NOVINKY SAGA 4.00
OBYVATELIA


Doplnená bola možnosť zrušiť (prípadne opraviť) výbavu klientov s ukončeným
pobytom.



V minulosti sa mohlo stať, že stupne odkázanosti boli klientom resp. žiadateľom
zadané arabskými aj rímskymi číslicami, s bodkou i bez bodky. Evidencia bola
preto zjednotená – zadávať možno len rímske číslice s bodkou (I.-VI.) – a na tento
spôsob boli prečíslované aj doterajšie údaje.

ÚHRADY A VRATKY


V prípade, ak bola neprítomnosť zadaná bez dátumu jej ukončenia a až neskôr bol
tento dátum doplnený, program automaticky nedoplnil klientovi chýbajúce jedlá (t.j.
jedlá od dátumu ukončenia neprítomnosti do konca mesiaca). Aj keď vratka bola
vypočítaná správne, pri prezeraní stravy sa v uvedené dni zdali byť jedlá
odhlásené. Problém bol odstránený.



Opravená bola chyba vo výpočte vratiek pre klientov s týždenným alebo
ambulantným pobytom, ktorá mohla vzniknúť v prípade, ak neprítomnosť
prekrývala voľné dni a súčasne ak klient počas neprítomnosti odobral niektoré jedlá
(napr. ak bola neprítomnosť od piatka do pondelka ale klient mal v piatok ešte
raňajky).

PREHĽADY


Výpočtové listy a užívateľské tlačové zostavy (zmluvy, VL...) možno alternatívne
zostaviť:
1. za všetky služby
2. za štandardné služby, ktoré sú zaradené do 1. až 4. skupiny služieb, t.j.
odborné činnosti (odkázanosť) a obslužné činnosti (ubytovanie, stravovanie,
upratovanie, pranie, žehlenie).
3. za iné, nadštandardné služby, ktoré sú zaradené do 5. skupiny služieb, t.j. iné
činnosti (elektrospotrebiče).
Aby mohla byť ktorákoľvek služba zaradené do zostavy je potrebné, aby mala tak
ako doteraz, zapnutú v číselníku služieb položku VL, zmluva [X]. Prípadné
jednorazové služby, ktoré nemajú byť v uvedených zostavách zobrazované, majú
položku vypnutú.



Výpočtový list 28-31 dní - rek. A4 bol upravený tak, aby pre týždenné a ambulantné
pobyty zobrazoval rekapituláciu za 19 až 23 pracovných dní.



Pribudol nový Výpočtový list 28-31 dní - komp. A4, ktorý zobrazuje v samostatných
stĺpcoch kompletné informácie o príjmoch, úhradách a zostatkoch príjmov:
- pre celoročný pobyt za 28 až 31 dní
- pre týždenný a ambulantný pobyt za 18 až 23 pracovných dní.



V štatistikách pribudla nová tlačová zostava „Inventúra výbavy po klientoch“.

SYSTÉM


V technických nastaveniach (Systém – Konfigurácia SAGA) pribudla možnosť
nastaviť, či sa má v číselných položkách používať desatinná čiarka alebo bodka.
Položku odporúčame nastaviť tak, aby súhlasila so znakom, ktorý sa zobrazuje po
stlačení príslušného klávesu na numerickej klávesnici.



V konfigurácii úhrad a vratiek (Systém – Konfigurácia ZSS) bola doplnená možnosť
spracovať pri výpočte úhrad aj tie služby, ktoré majú nulovú sadzbu a zobraziť ich v
tlačových zostavách (výpočtový list, výplatná páska a pod.). Parameter je
štandardne vypnutý.



V konfigurácii úhrad a vratiek (Systém – Konfigurácia ZSS) pribudol parameter: "Pri
výpočte vratiek započítať režijné náklady do vratky za stravovanie". Štandardne je
zapnutý, avšak v prípade potreby ho možno vypnúť, čím sa nebudú režijné náklady
počítať do vratky za stravovanie (takže vrátená bude iba cena samotných jedál).
Parameter ma zmysel meniť len ak sú režijné náklady uvedené priamo na formulári
stravovanie. Ak sú režijné náklady evidované ako samostatná služba, tak
parameter nemá opodstatnenie a vratka je počítaná podľa príslušných percent v
časti "úhrada pri neprítomnosti".



Tlač pomocou externého tlačového programu DOSPrint bola zmenená tak, aby sa
riadiace znaky (určujúce napr. šírku znakov CPI, riadkovanie LPI a pod.)
štandardne ignorovali a neposielali sa na tlačiareň. Šírku znakov reguluje samotný
DOSPrint tak, aby bola podľa možnosti optimálna vzhľadom k šírke tlačovej
zostavy (v nastavení DOSPrintu musí byť na stránke Fonty zapnuté "Výchozí font
nastavit dle nejdelší řádky dokumentu"). V DOSPrinte taktiež možno nastaviť
orientáciu papieru (t.j. tlač na šírku strany alebo na výšku), ukladanie súborov do
formátu PDF atď.

