JÍDELNA – VÝDEJ STRAVY
Řešíte agendu kolem stravování zaměstnanců moderně a efektivně? K jejímu komfortnímu zpracování významně přispěje inovovaná funkcionalita Jídelna – výdej stravy informačního systému QI.
Od A do Z s ní pokryjete všechny související procesy. Vhodná je pro větší firmy, které do vlastní jídelny
stravu dováží.

Inovace
informačního
systému QI

FUNKCIONALITU VYUŽIJETE PŘI:
Zveřejňování jídelního lístku: je na Vás, zda jídelníček vytvoříte přímo v QI, nebo využijete import od Vašeho dodavatele stravy. Jídelní lístek je pak elektronicky dostupný
pro všechny.
Objednávání obědů: prostřednictvím QI si zaměstnanci mohou vybrat, objednat i stornovat své obědy. Ti, kteří do systému přístup nemají, vyřídí stejnou agendu přes
terminál, například pomocí dotykové aplikace na platformě
Android nebo Windows. Přihlašují se načtením čipu, který
funguje také pro docházku. Požadavek se do QI propíše.

Navazujícím krokem je automatická tvorba sumární objednávky pro dodavatele stravy, kterou lze rovnou zaslat
prostřednictvím e-mailu nebo formátu XML.
Výdeji jídel: zaměstnanec v kantýně jednoduše načte čip,
obsluha na základě identifikace strávníka vydá objednané
jídlo. Opět není nutné přihlášení uživatelů do QI.
Vyúčtování: celá agenda závodního stravování je navázaná na daňovou legislativu. Přímo v QI také získáte evidenci
odebraných jídel a snadno je vyúčtujete: měsíční srážky
za stravu se přenesou do mzdových podkladů, a to v souladu s odpracovanými hodinami konkrétního zaměstnance.

KOMU A JAK FUNKCIONALITA POMÁHÁ?
Osobám zodpovědným za stravovací agendu – díky automatizaci všech procesů (např. vyhodnocení objednávek, sledování
nároku na oběd za zvýhodněnou cenu, elektronická výměna
dokladů s dodavatelem stravy) ušetří čas a vyhnou se chybám.

Strávníkům ( jak zaměstnancům, tak externistům), protože objednávání jídel je rychlé a jednoduché, stejně jako případné
storno.

Mzdové účetní, která nemusí zpracovávat srážky za stravu.
Při využívání modulu Mzdy se údaje do mezd propíšou automaticky.

Obsluze v kantýně, která nemusí odepisovat obědy ručně (děje
se tak automaticky). Při výdeji odpadá výběr papírových lístků:
strávníkova objednávka se objeví na obrazovce terminálu.

FUNKCIONALITU JE MOŽNÉ VYUŽÍT JAKO SAMOSTATNĚ FUNGUJÍCÍ APLIKACI.
JEJÍ PROPOJENÍ S OSTATNÍMI QI MODULY ALE PŘINÁŠÍ DALŠÍ VÝHODY:
Návaznost na související procesy – především na mzdovou agendu, docházku zaměstnanců a objednávky. QI je
komplexní systém, který dokáže pokrýt všechny procesy
ve firmě, proto jsou možnosti jeho využití prakticky neomezené.
Jednoduchou údržbu – nepotřebujete pojicí můstky k dalším softwarům.
Nulovou náročnost na správu dat – zejména při nástupu
nových pracovníků (číselník zaměstnance platí pro všechny agendy a je provázaný s ostatními firemními procesy).
Nižší pořizovací náklady – není nutné kupovat další SQL
server, naši klienti také mohou využít přívětivých licenčních
podmínek.

Snadné zaškolení obsluhy – protože uživatelské rozhraní
je v celém QI jednotné.

Více informací získáte u svého implementačního partnera nebo se zeptejte přímo nás na e-mailu
obchod@dcconcept.cz.

