Novinky verzie KUCHYNA 2.20
PLANOVANIE
V programe bol rozšírený rozsah položky RECEPT (číselný kód receptu) z 5 znakov na 6. Umožňuje to
evidovať väčší počet receptov, prípadne variant receptov.
V tlači niektorých zostáv priamo nad jedálnym lístkom bola odstránená chyba tlače zlého dátumu.
SKLAD
Vo voľbe „Prehľady“ v tabuľke skladových kariet pribudla nová zostava „Skladová karta“. Zostava
obsahuje počiatočný stav, pohyby a koncový stav vo zvolenom období pre skladovú kartu na ktorej je
nastavený kurzor.
Pri tlači zoznamu príjemiek pomocou F9 bol do zostavy doplnený názov dodávateľa.
Bolo umožnené vytvorenie novej príjemky za starý neuzavretý mesiac i v prípade, že už boli nahrané
doklady (príjemky a výdajky) za nový mesiac. Táto možnosť nebola z starej verzii povolená. Pridanie starej
zápornej príjemky nie je možné i naďalej.
V objednávkach bolo zmenené zoradenie a odstránená chyba pri oprave objednávok s rovnakým číslom
v rámci mesačnej tabuľky. Súčasne bol na objednávke zmenený spôsob zaokrúhľovania celkovej ceny tak,
aby sa zhodoval s príjemkou.
PREHĽADY
Pri tlači alergénov na jedálnych lístkoch pribudla možnosť vybrať si spôsob tlače alergénu. Toto nastavenie
sa vykonáva vo voľbe „Systém – Nastavenia – Parametre – plánovanie“.
1. alergény sa tlačia za každým receptom číselným kódom (pôvodný spôsob)
2. alergény sa tlačia za každým
receptom číselným kódom + na
konci jedálneho lístka sa pre každú
diétu vytlačí legenda (1-obilniny, 2kôrovce, ....). Tlačí sa iba legenda ku
kódom použitým v danom jedálnom
lístku.
3. alergény sa tlačia za každým
receptom názvom, ktorý je nastavený
v číselníku alergénov ako nová paložka „Tlačený názov“. Voči celému názvu je možné tlačený názov
alergénu skrátiť.
Pri tlači pribudla možnosť vypnúť tlač
položky „Dátum tlače“ v zostavách,
ktorý sa nachádza napravo hore na
každej strane..

Bola odstránená chyba diakritiky pri exportoch zostáv do rôznych formátov. Pribudla možnosť
automatického odosielania dokumentov mailom.
SYSTÉM
Vo voľbe „Systém – Údržba systému“ pribudla akcia „Obnova predchádzajúcich rokov“. Táto akcia
vykoná zálohu aktuálnych údajov a ponúkne obnovu z ročných záloh v danej verzii. Po vykonaní
potrebných úkonov, vytlačení chýbajúcich dokladov je potrebné spustiť akciu „Vrátenie aktuálneho roku“.
Tým sa obnovia pôvodné zazálohované údaje. Pri tejto mimoriadnej akcii je potrebné upozorniť i ostatných
užívateľov na zmenu údajov a zabezpečiť aby nepracovali s programom. Takisto by sa v tomto režime
nemali vykonávať obnovy z iných záloh cez voľbu „Systém – Údržba systému - Obnova“.
Upozornenie: Opravy vykonané v starých rokoch nebudú premietnuté do aktuálneho obdobia.

