Pri inštalovaní aktualizácii a nových verzií nesmie byť program KUCHYNA
spustený !!!

1.aktualizacia verzie KUCHYNA Win 2.01
Odstránené chyby:
- v označovaní vybraných položiek v ponukách pomocou znaku "X".
- pri oprave POZNAMKY A DATUMU EXPIRACIE na príjemke.
- pri mesačnej uzávierke pri evidencii v pevných cenách, kde sa ojedinele preniesol do nového
mesiaca i odpísaný materiál. Chyba bola viditeľná v konzistencii.
- pri výpočte zakalkulovaných množstiev pri prepočte kalkulácii.
- pri prezeraní obsahu receptu v ročných jedálnych lístkoch pri evidencii stravy podľa
vekových kategórii
Opravené taktiež, že po oprave počtov sa automaticky nespustil prepočet kalkulácii.

Nová verzia 2.01
Nová verzia 2.01 programu Kuchyna pracuje s dátami verzie 2.00 a v rovnakom adresári. Preto
inštaláciu upgrade treba nasmerovať do adresára verzie 2.00. Pri prvom spustení kuchyna.exe
si program pre overenie vypýta licenčné číslo, ktoré je potrebné zadať. Následne si vykoná
úpravy dát, potrebné pre verziu 2.01. Súbor SETUP.EXE sa pri tomto upgrade nevyužije.
V prípade potreby je možné vykonávať i obnovu z verzie 2.00. Program si pri ďalšom spustení
znovu vykoná prevod na verziu 2.01.
Novinky a opravy:
- Bola pridaná možnosť tlače na ihličkovú tlačiareň starým spôsobom cez staré zostavy verzie
1.99. Do tabuľku užívateľov bol pridaný nový stĺpec hovoriaci o type tlače, (nový typ, starý na
ihličkovú tlačiareň alebo výber typu až pred tlačou) pre konkrétneho užívateľa. Na začiatku je
všetkým užívateľom pridelený nový typ tlače.
- Pred tlačou zostavy 535 Príjem po faktúrach rozšírený filter o možnosť tlačiť iba príjemky od
konkrétneho dodávateľa alebo príjemky prislúchajúce konkrétnej faktúre
- Zmenený označovací znak vo výberoch na "X".
- Upravený export do Excelu, kde dávalo zle desatinné miesta.
- Odstránená chyba pri hromadnom prideľovaní RP k diéte, kde nesprávne hlásilo, "Údaje sú
nekorektne zadané".
- Odstránená chyba v hromadnom kopírovaní jedálneho lístka, kde nesprávne hlásilo, "Údaje
sú nekorektne zadané".
- Oprava výdajku v pevných cenách, kde namiesto počtu balení tlačilo ešte jeden raz balenie a
bolo nesprávne zarovnané do stĺpca.
- Opravené oživovanie záhlavia v tabuľkách - sumárne údaje za doklad v príjemkách,
výdajkách, objednávkach.
- Úprava zostavy 323 Platby stravníkov po NS podrobne.

Verzia KUCHYNA Win 2.00

6. Aktualizácia
- Odstránená chyba pri vymazávaní dokladov (príjemiek, výdajok, žiadanie).
- Odstránená chyba spôsobujúca zdupľovanie dokladov a materiálu na nich.
- Upravené hromadné vymazávanie v kalkuláciach, pláne, ..., kde ihneď vidno, že položky boli
vymazané .
- Pri oprave výdajky bolo do obsahov výdajok doplnené tlačítko "Vymazanie celej výdajky",
ktoré hromadne vynulováva a následne vymazáva všetky položky výdajky. Súčasne ostáva v
platnosti i kombinácia kláves ALT+F8.
- Z dôvodu lepšej viditeľnosti bola zmenená farba vybranej položky pri vydávaný materiálu výber zo zásob.
- Pri zobrazení pohybov na sklade, bola doplnená jednotková cena.
- Boli upravené "Prevody" dokladov.
- Tlačová zostava 338 Počty po NS, diétach a jedlách bola upravená.
- Opravená chyba pri tlači stravného listu z archívu.

5. Aktualizácia
- Na základe požiadaviek viacerých užívateľov boli upravené niektoré tlačové zostavy:
1.Jedálny lístok po dňoch, Jedálny lístok po diétach, Skrátený jedálny lístok - zväčšené písmo a
sprehľadnená zostava, zhustené riadky
2.Rozpis pre kuchárov - Variant 1. a 2. , Rozpis pre kuchárov (veľké písmo) - zväčšené písmo
a sprehľadnená zostava
3.Príjemka - zmenená naspäť na formát "na výšku"
- Bol dorobený export do Excelu pri priamej tlači na F9 v obsahu príjemiek
- Dorobené upozornenie, že rozlíšenie monitora by malo byt minimálne 1024 x 768 bodov inak
môžu vynikať chyby

4. Aktualizácia
- Odstránená chyba pri tlači predbežnej spotreby, kde v určitých prípadoch tlačilo pri všetkých
kartách iba názov jednej skladovej karty.
- Odstránená chyba pri pridávaní receptov do jedálneho lístka, po tom, čo už bola vypočítaná
kalkulácia.
- Odstránená chyba pri vytváraní výdajky, kedy sa v určitých prípadoch v obsahu výdajky
ukazovala iba jedna skladová karta vo všetkých riadkoch alebo sa zmenila jednotková cena iba
na jednu rovnakú.
- Odstránená chyba pri zaokrúhľovaní na recept a SK.
- Zmenšený rozsah veľkosti písma na 10-16, pretože niektoré okná pri veľkosti 17-18
presahovali rozmery okna mimo obrazovku, čo spôsobovalo chybu.
Posledná aktualizácia zahŕňa i všetky opravy a zmeny z predchádzajúcich aktualizácii.

3. Aktualizácia
- Odstránené v určitých prípadoch vyskytujúce sa chyby pri vytváraní príjemky, žiadanky,
oprave kalkulácií.
- Odstránené chyby pri dodatočnej oprave počtov, takisto vznikajúcej iba v určitých prípadoch.
- Doplnené ponúkanie jednotkových cien pri tvorbe objednávok.
- Úprava ponukového formulára zmlúv, pri prijímaní zazmluvnených položiek.
- Úprava oživovania kľúčov F2 až F8 v dvojúrovňových tabuľkách, úprava funkcie kláves
PgDn, PgUp
- Pri evidencii stravníkoch po vek.kategóriach odstránená chyba pri prezeraní receptov
obsahujúcich danú SK
- Oprava následnej chyby vznikajúcej pri 3 x netrafení hesla

2. Aktualizácia
- Zmenená farba pozadia v tabuľkách.
- Oživovanie kľúčov v dvojúrovňových tabuľkách
- Oprava chyby pri tlači stravného listu + oprava skutočných nákladov v spodnom riadku.
- Oprava náhodne sa vyskytujúcej chyby v teste 38 v konzistencii
- Opravená chyba pri oprave obsahu kalkulácii a žiadaniek

1. Aktualizácia
Odstránené chyby:
pri kopírovaní receptu, pri kontrole jeho obsahu
pri úprave podpisov pri tlači
v evidencii po vekových kategóriach:
- pri automatickom prepočte kalkulácie, ak sa doplnil nový recept do jedálneho lístka,
pričom kalkulácia už bola vypočítaná
- pri dodatočnej oprave a pridávaní počtov
Zmenená farba pozadia v tabuľkách.
Možnosť opravy hesla „SUPERVIZORA“.

