Novinky verzie KUCHYNA 2.10
OVLÁDANIE PROGRAMU
Pri štarte programu bolo dorobené upozornenie pri podozrení na viacnásobné spustenie programu KUCHYNA
na jednom PC.
PLANOVANIE
V mesačnom jedálnom lístku v špeciálnych funkciách vo voľbe „Rýchle pridávanie“ bol dorobený filter na
zoznam receptov, kde sa po potvrdení prázdneho receptu zobrazia iba recepty prípustné pre diéty zadané
v zozname diét.
V mesačnom pláne počtov pribudla špeciálna funkcia „Kontrola zhody podrobného a sumárneho plánu“. Táto
akcia spočíta za vybraný deň plánované počty stravníkov z podrobného – menovitého plánu stravníkov
(Plánovanie – Plán – Mesačný plán a platby stravníkov) a porovná ho so sumárnym plánom. Do tabuľky vypíše
nákladové strediská a diéty, u ktorých je rozdiel.
Do tabuľky stravníkov „Plánovanie – Plán – Stravníci + predaj strav.lístkov“ bola dopracovaná funkcia F8 –
výmaz alebo zneplatnenie stravníka. Takisto bola stravníkovi pridaná položka „Platnosť“, ktorá umožňuje
zrušiť platnosť stravníka, aby sa neponúkal pri predaji stravných lístkov. Stravníka je možné úplne vymazať iba
ak mu za posledný rok neboli predané žiadne stravné lístky.
Pri vymazaní posledného receptu z kalkulácie sa vykonajú následné zmeny v pláne tak ako pri hromadnom
zmazaní kalkulácie.
SKLAD
Do zostavy 540 „Stav zásob“, ktorá sa tlačí pomocou F9 v zásobách, bol dorobený súčtový riadok na konci
zostavy skrz rýchlu kontrolu stavu skladu.
PREHĽADY
Bola vytvorená nová zostava „Jedálny lístok po dňoch, NS a diétach“ (vo voľbe „Prehľady – PlánovanieJedálne lístky,počty“), kde je po jednotlivých dňoch a nákladoch strediskách uvedený jedálny lístok iba pre
diéty, ktoré sú v daný deň naplánované na danom NS. Táto zostava môže nahradiť zostavu Jedálny lístok po
dňoch, ktorá sa tlačí pre účely rozdeľovania stravy na jednotlivých strediskách. Nahradenie novou zostavou by
malo prispieť k úspore papiera. Zostavu je možné vytvoriť iba na dni kedy bol už vytvorený plán.
Vo voľbe „Prehľady – Stravníci“ pribudli dve nové zostavy sčitujúce počty stravníkov z podrobného
menovitého plánu stravníkov:
„Počty stravníkov po NS, diétach, jedlách“ a „ Počty stravníkov po dňoch, NS, diétach, jedlách“
Tieto zostavy môžu slúžiť okrem iného i ako kontrola zhody menovitého plánu stravníkov so sumárnym
plánom (voľba „Plánovanie – Plán – Mesačný/ročný plán počtov “).
ČÍSELNÍKY
Do číselníkov bol pridaný číselník skladov - voľba „Číselníky – Sklady“. Kódy z tohto číselníka je možné
prideliť skladovým kartám a tým si rozčleniť potraviny napr. na zeleninový sklad, sklad mäsa, .....
Na základe začlenenia potravín do skladov je možné vytvárať nasledovné zostavy:
„Zásoby“,“ Stav skladu“,“ Stav skladu k dátumu“
„Obraty po SK na šírku / na výšku“
„Inventúrny súpis na šírku / na výšku“
„Tlačivo pre fyzickú inventúru na šírku / na výšku“, „Tlačivo pre fyzickú inventúru podrobne“
Po upgrade z verzie 2.0x na verziu 2.10 je číselník skladov prázdny, a takisto i kód skladu na všetkých
skladových kartách. Je možné:
1.Nevypĺňať číselník skladov a ani nedopĺňať kódy skladov, ak sa nechce využívať členenie hlavného skladu
potravín na menšie sklady
2.Vyplniť číselník skladov a na každej skladovej karte pomocou opravy (F4) si doplniť kód skladu.
3.Vyplniť číselník skladov a pomocou novej špeciálnej funkcia v skladových kartách "Hromadne pridelenie
kódov skladov na základe skupiny SK" prideliť hromadne kartám s rovnakou skupinou jeden kód skladu.
SYSTÉM
Vo voľbe „Systém – Nastavenia – Parametre všeobecné“ pribudol nový parameter „Typ pozadia“, ktorý
umožňuje vybrať si medzi pôvodným jednofarebným (odtiene fialovej) a novým viacfarebným pozadím.

