Novinky verzie KUCHYNA 2.21
PLANOVANIE
V pláne bolo upravené poradie stĺpcov tak, aby sa zobrazovali iba príslušné počty. Ak je k plánu vytvorená
už žiadanka tak skutočné počty, inak plánované a zakalkulované počty.
V kalkuláciach v špeciálnych akciách „Predbežná spotreba“ a „Chýbajúci materiál“ boli doplnené nové
stĺpce s informáciami o stave skladu, rezervovanom množstve, ... . Do stavu skladu nie je započítaný
materiál na medzisklade. V prípade, že je chýbajúci materiál na medzisklade a je ho možné použiť, výzva sa
môže ignorovať.
Predbežná spotreba:
Kalkulované - celkové vypočítané množstvo materiálu na vybranú kalkuláciu.
Sklad – aktuálne množstvo materiálu na sklade, bez materiálu na medzisklade.
Rezervované – množstvo materiálu ktoré už bolo zarezervované ostatnými žiadanka, ku ktorým ešte nebola
vytvorená výdajka.
Voľné – aktuálne voľné množstvo na sklade + medzisklade = aktuálne množstvo na sklade + medzisklade
mínus rezervované. Zostatok – zostatom materiálu na sklade, ktorý by vznikom výdajom kalkulovaného
množstva = voľné mínus kalkulované množstvo.
Medzisklad – aktuálny stav materiálu na sklade.
Chýbajúci materiál:
Chyb.mnoz. - celkové chýbajúce množstvo zo všetkých receptov na vybranú kalkuláciu.
Kalkulované - vypočítané množstvo materiálu na daný recept a vybranú kalkuláciu.
Sklad – aktuálne množstvo materiálu na sklade, bez materiálu na medzisklade.
Rezervované – množstvo materiálu ktoré už bolo zarezervované ostatnými žiadanka, ku ktorým ešte nebola
vytvorená výdajka.
Medzisklad – aktuálny stav materiálu na sklade.
SKLAD
Do čísla skladovej karty bolo povolené zadávanie i písmen. Doporučujeme však, pokiaľ to nie je
nevyhnutné, aby čísla kariet začínali číslicou. Uľahčuje sa tým jednoduché vyhľadávanie kariet, kedy je
ihneď jasné, či sa hľadá číslo alebo názov karty.
Do príjemiek bola doplnená nová špeciálna funkcia „Vytvorenie príjemky z objednávky“. Po spustení akcie
je potrebné zadať číslo a dátum objednávky, z ktorej má byť príjemka vytvorená. Po potvrdení prázdneho
čísla objednávky sa ponúka zoznam už vytvorených objednávok. Ak je možné, program vytvorí príjemku
s rovnakým číslom ako je číslo objednávky. Vytvorenú príjemku je možné opravovať.
Opačná funkcia „Vytvorenie objednávky z príjemky“ pribudla taktiež do objednávok.
Pri vytváraní nových príjemiek bola odstránená chyba kedy v rovnakom čase vytvárali viacerí užívatelia
príjemky.
V príjemke, výdajke, žiadanka a objednávke bola zmenená veľkosť písma textu tlačeného na konci zostavy
a boli vymazané zbytočné prázdne riadky.
Bolo povolené opravovať doklady vytvorené pred inventúrou, pokiaľ nebol zaevidovaný žiaden inventúrny
rozdiel.
Upozornenie: Po oprave dokladov spred inventúry je potrebné znovu vytlačiť tlačové zostavy, ktoré boli
tlačené pri inventúre a mohli sa opravou údajov zmeniť. Opravy by mali byť konzultované s pracovníkmi
učtárne, ktorí spracovávajú inventúrne doklady.
ČÍSELNÍKY
Bola odstránená chyba pri vyhľadávaní receptov v receptári, pokiaľ ich kód začínal písmenom a nie
číslicou.
Pri hromadnej zámene skladovej karte v recepte v receptári bola odstránená drobná chyba.

PREHĽADY
Bola opravená chyba v tlačovom menežéri pri úprave podpisov a textu tlačeného na konci strany, zostavy.
SYSTÉM
V programe bola vykonaná úprava, aby bolo možné jednoduchšie zväčšiť okno programu KUCHYŇA,
v prípade že bolo stiahnuté na spodnú lištu obrazovky. U väčšiny operačných systémov by malo stačiť
kliknúť ľavým tlačítkom na ikonu programu v spodnej lište. Ak by to nefungovalo, je potrebné postupovať
spôsobom ako v starej verzie.
Voľba „Uzávierka“ bola rozdelená na dve voľby
„Vykonanie mesačnej uzávierky“ – spúšťa mesačnú uzávierku.
„Zrušenie mesačnej uzávierky“ – nová akcia ruší poslednú mesačnú uzávierku. Údaje za posledný uzavretý
mesiac presúva z ročných do mesačných tabuliek, kde ich je možné upraviť a znovu spustiť mesačnú
uzávierku.
Upozornenie 1. : Pre spustenie tejto akcie je potrebné aby program nebol spustený na inom počítači ani
viackrát na jednom počítači.
Upozornenie 2. : Po oprave údajov je potrebné znovu vytlačiť tlačové zostavy, ktoré boli tlačené pri
mesačnej uzávierke a mohli sa opravou údajov zmeniť. Opravy by mali byť konzultované s pracovníkmi
učtárne, ktorí môžu mať už odovzdané zostavy spracované. V opačnom prípade by mohli vzniknúť rozdiely
medzi finančnými hodnotami v účtovníctve a v programe KUCHYŇA. Takisto je potrebné, v prípade ak
využíva export z programu KUCHYŇA, vytvoriť ešte raz exportný súbor.

