ŘEŠENÍ STRAVOVÁNÍ
CO SI PŘEDSTAVIT POD STRAVOVACÍM SYSTÉMEM ŠKOLY?
Stravovací systém by měl zahrnovat všechny součásti školních stravovacích zařízení a procesů – od sestavování
jídelníčků s ohledem na spotřební koš, přes objednávání a výdej stravy až po závěrečná vyúčtování a evidenci plateb.

CO MUSÍ UMĚT IDEÁLNÍ
STRAVOVACÍ SYSTÉM?

A CO SYSTÉM ISIC PORT?

UCELENÉ
ŘEŠENÍ

Stravovací systém ISIC Port zahrnuje všechny součásti, které jsou pro chod školního stravovacího zařízení důležité. Konkrétně hardwarové součásti (objednávkové
a výdejní dotykové terminály, čtečky, reproduktory a další) a také software (evidenci
strávníků, skladu a jídel, vyúčtování financí a online objednávání jídel spojené s burzou jídel).



ONLINE
OBJEDNÁVÁNÍ

Díky online objednávání mohou strávníci vybírat jídlo také z pohodlí domova, případně s využitím mobilního telefonu. O výběru jídel tak mají přehled i rodiče strávníků.



EVIDENCE
STRÁVNÍKŮ

Základní součástí softwaru je evidence strávníků spojená s vyúčtováním odebrané
a objednané stravy. Pro evidenci plateb strávníků je možné využít výpisy z bank,
které systém také umí zpracovat. Program není omezen počtem strávníků a každá
osoba je přiřazena do příslušné kategorie.



EVIDENCE
SKLADU

Systém ISIC Port umožňuje vést skladovou evidenci zásob, zadávání atributů pro
výpočet spotřebního koše, evidenci faktur od dodavatelů a další nezbytnosti pro
správný chod kuchyně. Samozřejmostí je uzávěrka skladu pro jednotlivá období.



MODERNÍ
TECHNOLOGIE A ISIC

Jednoznačnou identifikaci strávníka zajišťuje bezkontaktní čipová technologie. Tou
jsou vybaveny objednávkové terminály i výdejní místa. Při výdeji obsluha vidí na barevné obrazovce jméno strávníka a velikost jeho porce. Nejvhodnějším médiem jsou
průkazy ISIC/ITIC/ALIVE, avšak systém umí komunikovat i s obyčejnými čipovými
klíčenkami.



SPRÁVA
JÍDEL

Je možné využívat přednastavená jídla včetně normování nebo přidávat nová. Systém hlídá alergeny a vyhodnocuje spotřební koš za dané období. Při výdeji vidí obsluha počty zbývajících porcí, poslední vydaná jídla a údaje o strávníkovi. Má možnost
přerušit či pozastavit výdej. Lze také využívat tzv. burzu jídel a hodnocení pokrmů.
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